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April 2022 
Intussen hebben we de vijfde golf van het Coronavirus doorsparteld en begint het leven weer 

richting normaal te gaan. Super leuk nieuws: er is terug een kinesiste kunnen vertrekken naar 

ons project in Peru. Nog meer fijne nieuwtjes? Lees ze hieronder. 

 

 

Financieel verslag 2021 

 

Tumbador vzw zorgt sinds 2003 voor revalidatie en opleiding van jongeren met een beperking 

in Guatemala en Peru. We ondersteunen lokale projecten o.a. door vrijwilligers 

(kinesitherapeuten en ergotherapeuten) naar daar te sturen, om er te werken met de 

kinderen/jongeren en er het lokaal (medisch) personeel te ondersteunen en verder op te leiden. 

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Dit houdt o.a. in dat er een gezond financieel 

beleid gevoerd wordt, zowel in de projecten in Latijns-Amerika als hier in België. Graag geven 

we hierover op een transparante manier inzage. Voor andere aspecten van onze vzw (werking, 

activiteiten, acties, ...) verwijzen we graag naar onze site www.tumbador.be. 

 

2021 was opnieuw, moet het gezegd, een moeilijk jaar! De pandemie bleef grote gevolgen 

hebben op de werking binnen de projecten in Latijns-Amerika, maar ook hier in België. Veel kon 

... niet. Hoewel onze vrijwilligers en sympathisanten “stand-by” bleven, mochten ze weinig tot 

actie overgaan. Noch in ‘t Sportpaleis, noch tijdens zomerfestivals, geen “echte” Dodentocht, 

geen scholenacties, geen brunch, ... 

 

De uitgaven van Tumbador 

vzw waren in 2021 € 24.615 

hoger dan de inkomsten. Dit 

tweede opeenvolgende 

verlies weegt weliswaar op 

onze reserves voor de 

toekomst, maar door ons 

voorzichtig financieel beleid is 

er geen enkel risico dat de 

ondersteuning van de 

projecten in Latijns-Amerika in 

het gedrang komt. 

 

De steun aan onze projecten in Latijns-Amerika bedroeg € 83.705. Hiermee wordt vooral (een 

deel van) de lonen van de lokale medewerkers betaald. Daarnaast zijn er ook investeringen in 
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werkings- en therapiemateriaal, en andere logistieke noden. Onze werkingskosten zijn verder 

gedaald tot minder dan 2% van de totale uitgaven.   

 

Anders gezegd: de opbrengsten van acties en de giften komen terecht waar ze moeten 

terechtkomen! Een ‘geruststelling’ voor de meer dan 200 donateurs, die samen € 21.275 gestort 

hebben. Aangezien hun bijdrage minstens € 40 bedroeg kunnen zij genieten van een fiscaal 

voordeel. Beste donateur, we hopen ook in 2022 op jouw steun te kunnen rekenen! 

Ook zij die de verschillende acties, opgezet door sympathisanten, gesteund hebben vallen 

hieronder. En bij het opzetten van acties kwam de creativiteit van onze achterban naar boven: 

zowel t.g.v. een sportieve prestatie als een jubileum werd aan Tumbador gedacht. Bedankt aan 

de initiatiefnemers en de sponsors / donateurs. Heb jij plannen voor een ‘actie’ de komende 

maanden? Tumbador als goed doel opgeven? Het kost jou geen extra moeite en je draagt bij 

tot het verbeteren van de revalidatiemogelijkheden van jongeren met een beperking in de 

meest kwetsbare gebieden van Peru en Guatemala. 

Tot slot, bedankt aan onze vele vrijwilligers waar we steeds op kunnen rekenen. Naast de meer 

vertrouwde locaties staken jullie in 2021 voor ‘t eerst in Middelkerke en Damme de handen uit 

de mouwen. 2022 oogt, met het nodige voorbehoud, mooi: vele initiatieven kondigen zich aan 

voor de komende (zomer)maanden. We gaan veel handen nodig hebben om op alle 

aanvragen positief te kunnen reageren. Maar we weten dat we opnieuw op jullie enthousiasme 

en vrije tijd zullen kunnen rekenen. Hou onze site / sociale media in de gaten voor verder nieuws! 

 

Nieuwe medewerkers gezocht! 

Tumbador kan rekenen op een grote groep vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten tijdens 

de events (Sportpaleis, Zomerfestivals, ...). Daarnaast zijn een beperkte groep medewerkers 

ook actief binnen een aantal werkgroepen, zoals medewerkersbeleid, PR, fondsenwerving, 

projecten in Latijns-Amerika, ... Voor deze werkgroepen zoeken we nieuwe medewerkers.  

Wil jij mee denken over ontwikkelingssamenwerking? Wil je mee events 

bedenken en opzetten? Wil je mee onze vrijwilligers selecteren en 

opvolgen? Heb je interesse in onze projecten in Peru en/of Guatemala? 

Ben je professioneel actief als kine- of ergotherapeut? Wil je je IT skills 

gebruiken voor Tumbador? Wil je een actievere inbreng hebben in 

onze vzw? Wil je mee nadenken over mogelijk toekomstige 

ontwikkelingen? ...  

 

Zoals je leest kunnen we een heel gevarieerde waaier aan domeinen aanbieden waar je je 

inbreng kan hebben. En actief verder mee onze vzw uitbouwen! Geïnteresseerd? Graag een 

seintje naar info@tumbador.be  
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Nieuws uit het Zuiden 

Peru: Jozefien als kine aan de slag 

't Is gebeurd! Na vele maanden wachten kon Jozefien Degraeve 

(Assebroek) het vliegtuig nemen richting Ayacucho (Peru). Deze 

enthousiaste kinesitherapeute zal er gedurende een jaar als vrijwilliger 

actief zijn in het revalidatieproject 'Wasi Esperanza'. Patiënten en ouders 

begeleiden, meewerken in een team van enthousiaste Peruaanse 

collega's, een nieuwe cultuur leren kennen, enz ... Veel succes Jozefien! 

 

  

 

Peru: Groepstherapieën begonnen 

Het team van therapeuten is blij dat de groepstherapieën van 

start zijn gegaan. Het was hard werken, maar in februari was het 

eindelijk zover.  

Dit jaar gebruiken wij de ruimte van het Dagcentrum waar wij 

meer valse vloeren hebben moeten leggen, nieuwe materialen 

hebben moeten kopen en andere dingen die ontbraken. Als 

gevolg van de pandemie hebben we het aantal deelnemers 

moeten beperken en het aantal groepen moeten verhogen, 

aangezien de eerder gebruikte ruimte dit jaar niet meer 

beschikbaar is.  

Wij weten dat mobilisatie in deze context niet de beste optie is, 

maar de voordelen voor de kinderen en de ouders zijn groot, nog 

afgezien van het feit dat de ouders al gevaccineerd zijn en de 

kinderen ouder dan 5 jaar momenteel volop gevaccineerd  

worden.  

We vormden 4 groepen van kinderen met dezelfde kenmerken. De kinderen en ouders hebben 

plezier in elke sessie en versterken hun band.  
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Vanuit Wasi Esperanza hopen wij door te kunnen gaan met deze aanvullende therapieën die 

heel belangrijk zijn om vooruitgang te boeken bij elk kind. 

 

Festival en concerten: we zijn weer vertrokken!  

Hopelijk wordt 2022 het jaar van de bevrijding, en het jaar waarin veel terug mogelijk wordt. 

Zoals genieten van concerten en zomerfestivals. Wil je graag komen meehelpen en intussen 

van de muziek genieten? Dat kan! 

Inschrijven kan via onze evenementensite of in de Beeple app. Enkel registreren in Beeple is NIET 

voldoende, je dient ook daadwerkelijk voor de evenementen in te schrijven! Je krijgt hiervan 

een mail ter bevestiging. 

Alvast bedankt voor jullie inzet voor Tumbador VZW en hopelijk tot snel in 1 van de zalen van de 

Sportpaleisgroep of op de festivals! 

 

Tumbador voorgesteld in school Heide 

Op 8 maart mochten we onze 

projecten voorstellen in 

Basisschool St. Jozef Heide in 

Kalmthout. Een 300-tal leerlingen 

luisterden aandachtig en 

kwamen met veel vragen rond 

revalidatiewerk, hier en in Latijns-

Amerika. Via de klasleerkrachten 

worden er acties opgezet om 

onze werking financieel te 

ondersteunen. Bedankt aan alle 

leerlingen en het schoolteam! 

 

Wil je Tumbador ook laten voorstellen in jouw school? Contacteer ons: info@tumbador.be 

  

Op de website van de school staat ook een verslag: https://sjheide.be/index.php/onze-

klassen/l-6/1779-vastenactie-2022-vzw-tumbador. 

 

Dodentocht 2022 

Op vrijdag 12 augustus 2022 gaat de 100km Dodentocht van start. In het verleden lieten 

dappere stappers zich sponsoren ten voordele van Tumbador. Inschrijven voor de 53ste editie 

van de 100km Dodentocht kan vanaf 26 maart 2022 om 9 uur op de site www.dodentocht.be. 

 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 
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