
 

 

Nieuwsbrief: Kinesiste Kim in Guatemala 

 
Samen met vele anderen heeft u zich voor dit goede doel ingezet en dat appreciëren 
wij enorm. Daarom vinden we het onze taak om u op de hoogte te houden van ons 
project. Indien u ook in de toekomst graag het laatste nieuws hieromtrent blijft 
volgen, geef dan een seintje op de onderaan vermelde coördinaten of surf 
binnenkort naar www.tumbador.be. 
 
De vereniging: wie zijn we, wat doen we? 
Een gewone groep vrienden die zich na de terugkeer van Kim verenigde om blijvend 
steun te bieden aan de gehandicapten van de derde wereld, meer bepaald van het 
revalidatiecentrum in El Tumbador. Dirk Maes, Veerle en Stefan Hertling, Olivia 
Hoornaert, Irene Claes en Kim Caluwé steken regelmatig de koppen bijeen en de 
oprichting van de VZW is nu bijna een feit. Deze vereniging heeft tot doel logistieke, 
educatieve en socio-culterele steun te bieden aan projecten met betrekking tot 
revalidatie, onderwijs en gezondheid in Guatemala en andere ontwikkelingslanden. 
Tevens wil ze uitwisselingen organiseren voor jong afgestudeerde kinesisten om 
werkervaring, het leren van een taal en sociaal engagement te bevorderen. 
 
Financieel verslag:  
In 2002 verzamelden we de volgende som met verschillende acties:  de benefiet dag 
(3233 euro), voortverkoop van winkel (126 euro), wens van Jeanine Herremans 
(1060 euro), tafeltennis tornooi Jiu-Jitsuschool Magda De sutter (115 euro), bijdrage 
Rommeshoeffeesten College Essen (500 euro), spaaractie van St. Jozefschool Heide 
(2300 euro), in het totaal 7334 euro! 
 
Waar gaat uw geld nu concreet naartoe?  
Gedeeltelijk zal Kim ter plaatse het geld besteden aan de aankoop van materiaal 
(zuivering watervoorziening revalidatiecentrum, hulpmiddelen voor kinesitherapie 
zoals fitnesstoestel, step, gewichtjes, kussens, ...) en materiaal voor de les 
lichamelijke opvoeding. 
Daarnaast gaat een deel naar socio-culturele activiteiten (o.a. deelname aan de 
nationale rolstoelspelen in Guatemala stad) en tenslotte houden we een noodfonds 
(voor onvoorziene omstandigheden zoals dure operaties, dringende herstellingen) 
en een werkfonds (voor het opstarten van volgende benefiet activiteiten) achter de 
hand. 
Op 21 oktober 2002 vertrekt Kim opnieuw voor drie à zes maanden om weer als 
vrijwilligster te werken. Haar reiskosten betaalt ze volledig zelf met spaarcenten van 
8 maanden werk als kinesiste  in het UZ Leuven. 
Maar toch willen we de volgende oproep doen: 
 

Kinderkleding (<12 jaar), (baseball) petten, badpakken, zwembroeken, 
zwembrilletjes, voet/basketballen (aflaatbaar), klein speelgoed, schrijfgerief, 
rolstoelen (liefst sportieve type), leesbrillen en hoeslakens. 

 
Dit alles kunnen we ginder goed gebruiken, maar alleen als het nog in goede staat 
is. U kunt er steeds mee terecht op vermeld adres tot 18 oktober. Ook financiële 
steun is nog steeds meer dan welkom.   
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