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Oktober 2022 
De zomer is voorbij, maar wij zaten niet stil en doen dat ook de komende maanden niet. Zo 

vertrekken er nieuwe vrijwilligers naar onze projecten, komt er een quiz en ontbijt, en zitten we 

ook in het Zuiden niet stil. Lees het snel! 

 

 

Vrijdag 25 november: quizzen maar! 

Op vrijdag 25 november kan je deelnemen aan 

onze 16de (!) algemene quiz. We spelen in 

ploegen van maximaal 6 spelers en starten om 

20.00u in de kantine van KSK (Sportpark Heikant, 

Heikantstraat 60 D, 2920 Kalmthout). 

Schrijf je snel in via info@tumbador.be!  

 

 

Heel geslaagd festivalseizoen 

Deze zomer waren we met Tumbador aan het werk op heel wat festivals. En dat bracht heel 

wat centen in het laatje. Een overzicht: 

Graspop:  1450 euro 

Werchter Boutique:  1440 euro 

Werchter Classic:  1440 euro 

Rock Werchter:  6825 euro 

Pulptuur:  200 euro 

Campo Solar:  5600 euro 

Tomorrowland:  24258 euro 

Coldplay:  14828 euro 

Pukkelpop:  11000 euro 

Totaal:  67041 euro 

 

Ook de concerten in het voorjaar in het Sportpaleis waren een succes op alle vlakken: 

buitentoog:  2286 euro 

 

binnentogen:  19277 euro 

Totaal:  21563 euro 

 

Bedankt aan alle helpers! 

Wil je graag inschrijven om te tappen in het najaar of ken je nog mensen die mee van de sfeer 

en het werk voor een goed doel willen komen proeven? 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! 
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Nieuwe vrijwilligers voor onze projecten 
 

Marie Smets is ergotherapeut, en heeft ook een diploma lager 

onderwijs. Nu woont ze nog in Dessel, maar eind oktober vertrekt 

ze naar ons project in San Rafael (Guatemala).  

In haar motivatiebrief schrijft ze: ”Ik hecht veel belang aan 

kwaliteitsvol leven voor iedereen. Mijn hart ligt bij personen met een 

beperking: ik wil er zijn voor hen en ervoor zorgen dat zij het beste 

uit hun dagelijks handelen en leven kunnen halen.” 

Ze heeft ervaring in speelpleinwerking en als chiroleidster: dus zeker 

een geschikte jongedame om mee te werken in het project 

“Asociación Gissell”! 

 

Lotte Eilers is kinesitherapeut (spec. Pediatrie). Begin januari 2023 

vliegt zij “vanuit” Turnhout naar Ayacucho (Peru).  

Haar motivatie? “Ik wil connectie maken met mensen in een 

andere cultuur en zo betekenisvolle verbeteringen mogelijk 

maken. Ik ben een heel enthousiast persoon, wil mensen ruimte 

geven. Uitdagingen ga ik niet uit de weg: ik wil veranderingen 

teweeg brengen!” 

Al meerdere jaren is ze actief bij de zeescouts Toxandria. Ze heeft 

daar o.a. een groep voor jongeren met een beperking opgericht. 

Zonder twijfel zal ook zij haar steentje bijdragen aan de verdere 

uitbouw van “Wasi Esperanza”! 

 

 

Nieuws uit het Zuiden 

Peru: Jozefien in filmpje 

Onlangs was het de internationale dag voor kinderen die de diagnose kregen van 

spierdystrofie: een erfelijke spieraandoening waarbij je telkens minder kracht in je spieren hebt 

in de loop van je leven, zelfs geleidelijk de ademhalings- en hartspier(en). Beetje bij beetje 

verslechtert de situatie, de meeste kinderen komen in een rolstoel terecht en sterven uiteindelijk 

ook aan de ziekte. Met de area rehabilitación maakte Jozefien Degraeve, onze vrijwilligster in 

Peru, een filmpje om meer uitleg te geven aan de mensen in de buurt van ons 

revalidatiecentrum. “Veel gebrabbel in het Spaans maar ergens op het einde zie je me heel 

even aan het werk, voor mensen die twijfelen of ik hier ook echt wel iets uitsteek, haha” 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=9DrBEvJhCm0&ab_channel=JozefienDegraeve  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9DrBEvJhCm0&ab_channel=JozefienDegraeve
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Peru: de meest voorkomende diagnose bij Wasi Esperanza 

 

Bij Wasi Esperanza behandelen we een 

grote verscheidenheid aan diagnoses, 

variërend van kinderen met autisme, 

syndroom van Down, West, 

Moebiussyndromen; ook microcefalie, 

hydrocefalie en andere trauma 

gevallen, maar zonder twijfel de meest 

voorkomende is Cerebrale Parese (CP) 

die ongeveer 50% van onze kinderen 

treft. 

 

 

Cerebrale parese is een diagnose met een grote verscheidenheid aan tekenen en symptomen, 

zodat de behandeling altijd in overeenstemming moet zijn met de behoeften, de vooruitgang 

en de inzet van de gezinnen. Een van de grootste uitdagingen is de subgroep van kinderen 

met CP van het type quadriplegie, aangezien het erg moeilijk en duur is om hen naar de 

therapie te brengen, naast het feit dat de resultaten klein zijn, wat de ouders over het algemeen 

demotiveert en frustreert. 

 

 

In Wasi Esperanza begrijpen wij dat de 

beste manier om met deze gezinnen te 

werken erin bestaat de ouders bewust te 

maken van de behoeften van hun 

kinderen en hen te begeleiden in hun 

rouwproces, zodat zij zoveel mogelijk 

therapie volgen en, zo niet, alternatieven 

zoeken die hen in staat stellen een goede 

levenskwaliteit te hebben en hun 

capaciteiten verder te ontwikkelen. 

 

 

Om dit doel te bereiken is het multidisciplinaire werk belangrijk, want wij zijn het enige centrum 

in de regio waar de fysiotherapeut voortdurend in contact staat met de psycholoog, de 

opvoeder en de maatschappelijk werker van het gezin, zodat wij effectiever en efficiënter 

kunnen optreden. 
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Ontbijt in Dessel op 22 oktober 

 

Marie Smets, die binnenkort naar Guatemala 

vertrekt als vrijwilliger, organiseert een overheerlijk 

ontbijt op zaterdag 22 oktober in Dessel, in de 

mooie Kempen. Meer info op Facebook (ontbijt 

Marie in Guatemala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 

- Lotte Eilers, die naar Ayacucho zal vertrekken als vrijwilliger, een sponsortocht 

organiseerde van 60km? Ze liet zich hiervoor sponsoren en haalde zo maar eventjes 

1751 euro op voor Tumbador. Wow! 

 

- Giften vanaf 40 euro ook dit jaar weer fiscaal aftrekbaar zijn? Je hebt nog tijd tot eind 

december, dus wacht niet te lang! 

 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 

https://www.facebook.com/events/488086259608389/
https://www.facebook.com/events/488086259608389/

