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Juli 2022 
Yes! We zijn in het festival- en concertseizoen beland! En ook in het zuiden beweegt er weer 

heel wat. Lees onze nieuwsbrief en geraak weer helemaal op de hoogte wat er overal speelt. 

Een fijne zomer(vakantie) gewenst! 

 

Een hele boel toffe acties tvv onze vzw 

- Onze sympathisant Gert De Schepper stelde Tumbador voor in het kader van de KBC 

Solidariteitsactie. Medewerkers konden verenigingen waarin zij actief vrijwilligerswerk 

uitvoeren opgeven. Tumbador werd geselecteerd en ontving het bedrag van 1.300 euro! 
 

- De gemeente Kalmthout zorgde voor een basis 

werkingssubsidie van € 1.347,50 en een sensibiliseringssubsidie 

van 490 euro! Bedankt! 
 

- De stad Halle stortte 300 euro voor onze Noordwerking en een 

subsidie voor onze projecten van 3.046,80 euro!  
 

- In maart mochten we onze projecten voorstellen in Basisschool 

St Jozef Heide (Kalmthout). Heel wat acties werden door het 

schoolteam en de leerlingen opgezet. Resultaat: 2.625 euro! 
 

- Het ganse schooljaar werkten de leerlingen van de eerste 

graad van het Heilig Hart College (Halle) rond het thema 

“Samen Sterk”. Met o.a. een sponsortocht door weer en wind 

en ... sneeuw. Resultaat: 5.762 euro! 

Ook JIJ kan ons financieel (laten) steunen: 

- Informeer bij jouw werkgever of er een budget voor vrijwilligersactiviteiten of voor MVO 

(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) – CSR (Corporate Social Responsibility) 

beschikbaar is 

- Vraag na of er in jouw woonplaats subsidies verstrekt worden voor ontwikkelings-

samenwerking 

- Introduceer ons in jouw school of de school van je (klein)kinderen om onze projecten 

voor te stellen en samen een actie op te zetten 

- Plan je een sportieve prestatie? Deelname aan een wandeltocht (de Dodentocht bvb), 

een loopwedstrijd, een fietstocht, ....? Laat je sponsoren voor Tumbador! 

- Heb je originele ideeën om samen met ons een actie op te zetten? 

➔ één adres: info@tumbador.be! Laat het ons weten, en wij leveren de nodige input en werken 

de actie (samen) verder uit. 

 

  Tumbador Telegram 
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Festivals en concerten: nog wat plaatsjes vrij! 

Tumbador is alvast volop in zomerstemming dankzij ons werk op vele zomerfestivals en 

concerten. Kom jij ook graag nog de sfeer opsnuiven en tegelijk werken in een leuke setting? 

Voor volgende festivals zijn we nog op zoek naar vrijwilligers: 

• Tomorrowland, 3 weekends (15-17 juli, 22-24 juli en 29-31 juli). 

• Campo Solar te Damme, een schitterend en gezellig festival tussen de graangewassen 

van 29-31 juli. 

• Coldplay in het Boudewijnstadion: vrijdag 5, zaterdag 6, maandag 8 en dinsdag 9 

augustus komen ze 4 (!) keer langs! 

• Pukkelpop, 4 dagen op de heilige wei van Kiewit, van 18 tot en met 21 augustus. 

Voor volgende evenementen in het Sportpaleis/Lotto Arena/Stadsschouwburg zoeken we ook 

nog vrijwilligers: 

• Paw Patrol komt op 9 juli voor 3 shows langs in de Stadsschouwburg 

• Mamma Mia, de ABBA-musical op zondag 14 augustus  

• Arcade Fire op maandag 12 september in het Sportpaleis 

• Ook voor volgende evenementen die verzet zijn naar het najaar of ons al toegewezen 

zijn, zijn er nog plaatsen: Bon Iver op 3/11, Back to the 80’s, 90’s en 00’s op 

5/11, turngala op 17 en 18/12. 

  

En nog een uitsmijter: Tumbador wil graag terug aanwezig zijn op de Dodentocht te Bornem op 

vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus. Daarvoor zijn we op zoek naar stappers die de uitdaging 

willen aangaan (met ondersteuning van Tumbador) en ook naar helpers die de stappers willen 

ondersteunen! 

 

Inschrijven voor al deze evenementen kan vanaf nu. Ken je nog mensen die graag mee deel 

uitmaken van Tumbador, stuur hen dan als de bliksem deze mail door en surf naar https://mijn-

evenementen.tumbador.be/nl/login en maak een login aan en schrijf je in op al onze 

evenementen waar je zin in hebt! 

 

Nieuws uit het Zuiden 

Peru: Semi Virtuele Therapie 

Recent is men bij Wasi Esperanza gestart met Semi Virtuele Therapie (SVP). Wat? Volgende 

getuigenis van Alejandra verduidelijkt deze nieuwe manier van werken. 

https://tumb.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=111b5433d4fa4dc9&od=3z506271d58ca8c55970dce89465af9774&linkDgs=111b5433d4fa6f0c&repDgs=111b5433d4fa4f25
https://tumb.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=111b5433d4fa4dc9&od=3z506271d58ca8c55970dce89465af9774&linkDgs=111b5433d4fa6f0c&repDgs=111b5433d4fa4f25
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Alejandra is een 9-jarig meisje. Ze woont in het dorp Simaribe (5 à 6 uur 

rijden tot in Ayacucho). Zij vertrekt met haar mama om 4u ‘s nachts 

voor de therapie afspraak om 10u. Om naar huis terug te keren moeten 

ze ten laatste om 2 uur 's middags vertrekken uit het revalidatiecentrum: 

de weg naar huis is vrij gevaarlijk, het “wegdek” is voor een groot deel 

beschadigd door de vele regens in het gebied (risico op 

aardverschuivingen), er zijn altijd werken aan de weg (dan wordt de 

weg tijdelijk afgesloten). 

 

Voor Alejandra en haar familie is naar therapie komen niet alleen duur 

(vóór de pandemie kostte een enkele rit haar 50 tot 80 soles om naar 

de therapie te komen, maar tijdens en na de pandemie stegen de 

kosten tot 200 soles), het houdt risico’s in, en ze mist een volledige dag 

school (tot frustratie van haar leraar die dit niet begrijpt). 

 

De therapie in het revalidatiecentrum heeft ze stopgezet. Ondanks videogesprekken, en met 

materiaal dat haar werd toegestuurd, werd er niet veel vooruitgang meer geboekt. 

 

We begonnen Semi Virtuele Therapie met haar. In de loop van februari hebben we haar 

toestand beoordeeld en doelstellingen bepaald. Ook hebben we haar familie de SVP werkwijze 

uitgelegd. We hebben er ook op gewezen dat vooruitgang in grote mate van hen zal 

afhangen. Haar ouders zijn jong en zeer gemotiveerd en hebben het voorstel aanvaard. 

 

Sinds maart komt Alejandra de ene week naar het revalidatiecentrum, de andere week 

“virtueel”, d.i. ze oefent thuis. Haar ouders sturen video's van de oefeningen die ze thuis doet. 

Haar Wasi-therapeut kan zien hoe haar ATP's (enkel-voetortheses) zijn en past, indien nodig, de 

oefeningen aan. Bijkomend: zo mist Alejandra minder school. 

 

Het voordeel met dit gezin is dat zij als jonge ouders weten hoe zij een smartphone moeten 

gebruiken, en video's kunnen versturen. Ze wonen in een gebied waar er internetbereik is.  

Alejandra's familie vroeg in ‘t verleden therapie aan, maar ze stelden  het soms maanden uit 

omdat hun geld op was. Door de nieuwe manier van werken kost het minder om haar af en toe 

naar het Wasi revalidatiecentrum te brengen, en hebben ze meer tijd om geld in te zamelen.  

 

Er zijn soortgelijke gevallen, maar niet alle ouders hebben de “gunstige” omstandigheden voor 

deze SVP-aanpak. We moeten de ouders thuis bezoeken, om hen te leren hun smartphone te 

gebruiken voor videogesprekken, om te bepalen in welke ruimte van het huis het best de 

therapie oefeningen kunnen gebeuren. Deze bezoeken vergen bij de opstart van de SVP meer 

tijd en moeten soms herhaald worden (bij problemen). Maar SVP heeft op langere termijn zeker 
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voordelen bij een aantal ouders/patiënten, en voor de therapeuten die tijd krijgen om nieuwe 

patiënten in het revalidatiecentrum te helpen! 

 

Voor Wasi Esperanza betekent dit soms wel extra uitgaven bij de opstart: verplaatsingskosten 

voor de huisbezoeken, therapiemateriaal dat thuis kan gebruikt worden, ... Hiervoor proberen 

zowel Wasi als Tumbador subsidie aanvragen in te dienen. 

 

Peru: team uitstapje 

Op 10 juni hielden we een uitstap voor alle ouders, kinderen en medewerkers van Wasi 

Esperanza, het was een dag met veel spelletjes waarbij de ouders met elkaar in contact 

kwamen en de kinderen vrij waren om te spelen, kruipen, ontdekken en nog veel meer. 

Na twee jaar opsluiting was het voor velen bevrijdend om in de open lucht te kunnen zijn en 

met andere mensen te kunnen eten. Dit soort activiteiten is belangrijk omdat zij helpen de 

banden tussen ouders en kinderen te versterken; het zijn ook waardevolle momenten waarop 

de medewerkers de dynamiek van de gezinnen langdurig kunnen observeren en de resterende 

activiteiten van het jaar beter kunnen oriënteren. 

Bij deze gelegenheid gingen wij naar de Muyurina-vallei die 25 minuten buiten de stad ligt. 's 

Morgens werden spelletjes georganiseerd om de interactie tussen ouders en kinderen aan te 

wakkeren, na de lunch werden de winnende teams bekroond en daarna kregen ouders en 

kinderen vrije tijd om de plaats te verkennen of gewoon uit te rusten. Het was zeer ontroerend 

om te zien dat de meeste kinderen zo uitgeput waren dat zij de hele weg terug hebben 

geslapen. 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 


