
Nieuwsbrief mei 2003: Kinesiste Kim in Guatemala 
 
Sinds onze vorige nieuwsbrief is er weer heel wat gebeurd, en we wilden u daar graag van op de 
hoogte houden. Tevens is een nieuwe benefiet op til, waarvoor we jullie graag uitnodigen. 
 
Wat gebeurd is… 
Eind oktober 2002 vertrok onze kinesiste Kim opnieuw voor 4 maanden naar Tumbador in 
Guatemala met de fondsen die door jullie werden ingezameld.  Dat het geld goed besteed werd, daar 
kan u zeker van zijn. We steunden de bouw van een watertank (8000 Quetzal (1€ = ±7,8Quetzal)) om 
de voortdurende nood aan stromend water in de school en het revalidatiecentrum op te lossen. 
Materiaal voor de therapie werd in samenspraak met het lokale personeel aangekocht ter waarde van 
16.000Q. Zo werd de kinezaal uitgerust met een fitnesstoestel, een cardio-hometrainer, gewichten, 
oefenballen. Voor de klas van speciale opvoeding kochten we knutsel- en schrijfmateriaal, 
kleurboeken en educatieve spelen. Speelgoed en kleding ingezameld in België werd verdeeld onder 
hen die het broodnodig hebben. Voor de organisatie van vier verschillende socio-culterele uitstappen 
ter bevordering van sociale intergratie, zelfontplooiing en groepssfeer, maakten we 10.000 Q vrij. We 
trokken met de patiënten en hun familie naar de zee, de zoo en de Centraal-Amerikaanse 
rolstoelspelen. Een vierde uitstap wordt gepland door het lokaal personeel in de loop van dit jaar. Tot 
slot ging een budget van 2000 Q naar bijscholingen van het lokale personeel. De totale uitgave die 
we deden in Guatemala kwam op 36.004, 80 Q (4.616 euro). 
We houden nog steeds een noodfonds van 900 euro achter de hand dat kan gebruikt worden voor 
urgente dure operaties van de patiënten, dringende herstellingen of andere onvoorziene 
omstandigheden. Met het werkfonds (1.820 euro) zullen we de volgende activiteiten organiseren. 
 
Ondertussen is ook de oprichting van Tumbador vzw een feit (www.staatsblad.be, publicatie: 2003-
01-17, N 000637). Stefan Hertling (voorzitter), Dirk Maes (penningmeester), Olivia Hoornaert 
(secretaris), Veerle Hertling, Irene Claes en Kim Caluwé engageren zich tot een blijvende inzet voor 
revalidatie in derde wereld landen. Dat betekent concreet dat de inzameling van fondsen nog steeds 
doorgaat. De aanvraag voor fiscale aftrekbaarheid is lopende.  
 
Wat nog komt… 
Aangezien de nood van de gehandicapten in Guatemala en andere ontwikkelingslanden nog zeer 
groot blijft, wordt nu weer druk gewerkt aan de organisatie van de volgende benefiet. Deze zal 
doorgaan op zaterdag 21 juni 2003, van 15u tot 24u (of later?) in zaal Zonnedauw, Kapellensteenweg 
170, te Kalmthout. Het aanbod op deze namiddag is een brede waaier van activiteiten: 
fototentoonstelling rond revalidatie in Guatemala, toeristische informatie, verkoop van typische 
weefwerken, veiling van exclusieve schilderijen van Bernard Claes met als thema Guatemala, 
tombola met als hoofdprijs een Guatemalteekse hangmat en een gelegenheid om na te praten en te 
proeven van Centraal-Amerikaanse gerechten en lekkere dranken in onze doorlopende bodega (met 
terras bij zonnig weer). We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten tijdens de tentoonstelling, of later 
op de avond voor een knabbel en een babbel in een aangename sfeer. Bezoek ook eens onze website! 
Voor meer informatie of vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.  
 

Tumbador VZW  
Ericalaan 42 
B-2920  Kalmthout 
Tel: 0478/92.26.38 (Kim Caluwé) 
 03/666.53.32 (Dirk Maes en Veerle Hertling) 
Fax  03/666.96.61 
Website: www.tumbador.be 
E-mail: info@tumbador.be 
Rekeningnummer : 320-4437251-56 
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