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Als een vonk een vuur wordt en een idee
groeit door de hulp van vele mensen, dan
begin je te geloven dat je de wereld wel
degelijk kunt veranderen!
Het is een plezier om jullie allemaal op
de hoogte te houden van onze realisaties
en plannen voor de toekomst.

Barbara en Kim zijn terug !
In onze vorige nieuwsbrief las u
reeds de eerste ervaringen van onze
kinesiste/vrijwilligster
Barbara
Vandenbulcke in El Tumbador. Zij is
ondertussen
behouden en wel –
boordevol nieuwe ervaringen- naar
België teruggekeerd. In de zes
maanden dat Barbara mee instond
voor de dagdagelijkse verzorging van
de patiënten in het revalidatiecentrum heeft ze niet stilgezeten. Zij
startte samen met Marthita, de
lokale
kinesiste,
een
preen
postnataal oefenprogramma op en
zette het idee voor een heus
Guatemalteeks kookboek op poten.

Foto: Barbara en Kim aan het werk met een
patiëntje met dropvoet.

Begin dit jaar ging Kim haar
opzoeken. Ze combineerde haar
verblijf in Guatemala met het leggen
van nieuwe contacten, het zoeken
naar en het bezoeken van nieuwe
projecten. Zo kreeg ze de unieke
gelegenheid in het kielzog van een

Belgische
freelance
journaliste,
Saskia Van Nieuwenhove mee te
reizen
die
o.a.
ook
ons
revalidatiecentrum bezocht en op de
gevoelige plaat vastlegde.

Bedankt!
Het is fantastisch te weten dat we op
veel steun kunnen rekenen. Dat
geeft ons niet alleen de mogelijkheid
om de gehandicapten in Guatemala
te helpen, maar het geeft ons ook de
nodige motivatie om door te gaan en
te weten dat we er niet alleen voor
staan!
Het
College
van
het
Eucharistisch Hart te Essen schonk
een deel van de opbrengst van zijn
marsepein-actie, de openluchtschool
St. Lutgardis te Brasschaat zette in
het kader van haar vastenactie een
heuse themadag op rond Guatemala,
ook de St. Jozefschool in Essen en de
Service Club 51 Heideland zetten hun
beste beentje voor en deden een
flinke duit in ons zakje. Van harte
bedankt!
Een speciaal woord van dank gaat uit
naar al onze tappers van het
sportpaleis. Ook zij die zich reeds
opgaven maar tot nu toe geen gaatje
in hun agenda vonden: geen paniek!
We blijven jullie op de hoogte
houden en wie weet… eens dat je de
smaak te pakken hebt gekregen, laat
je geen enkele keer meer verstek!

Wat deden we dit jaar met het
ingezamelde geld?
Het wordt al een traditie: Kim stapt
beladen als een muilezel op het
vliegtuig. Iberia Airlines geeft dan
ook toestemming voor overgewicht
voor humanitaire doeleinden. Haar
extra bagage bestond uit twee

rolstoelen waaronder een handbike,
geschonken door Marieke Vervoort
(bedankt!),
een
looprek,
een
stepapparaat en een koffer vol met
kinderkleedjes, e.d.m. Aangekomen
in de hoofdstad was het voor haar
een ware verademing al die spullen
op de bus richting El Tumbador te
kunnen zetten en verder “licht” te
kunnen reizen. Het materiaal kwam
goed ter plaatse en werd meteen in
gebruik genomen.

kleinsten zijn enkele aankopen die
onze VZW Tumbador verder nog
deed.

Uitbreiding
willigers

en

nieuwe

vrij-

Van bij de oprichting van onze VZW
was er de ambitie om meer dan één
revalidatieproject in de derde wereld
te steunen. Dit jaar gaan wij er een
tweede project bij nemen. Deze
zomer vertrekken de vrijwilligers
Kelly Artoos en Gert Mathay voor 1
jaar naar El Tumbador, kinesiste
Heleen Sabbe gaat naar een opvang
tehuis voor verlaten kinderen in
Ayacucho, Peru.

Dodentocht: 13 augustus ‘04,
Bornem

Foto: nieuw stepapparaat

Zoals vorig jaar hebben we voor het
revalidatiecentrum
enkele
socioculturele activiteiten gesteund. Zo
heeft het lokaal comité voor de ‘Dag
van het Kind’ een spelletjesdag
georganiseerd met kip en frietjes, dit
alles feestelijk omkaderd door de
aanwezigheid van een aantal clowns.
Als afsluiting van het jaar 2003,
bezochten de patiënten en hun
familie
de
vulkanische
warmwaterbronnen bij San Marcos.
Op Valentijnsdag, 14 februari (‘día
del cariño’ in Guatemala, een dag in
het teken van vriendschap), mocht
iedereen samen met zijn familie mee
naar een park in San Rafaël, met
sportterreinen,
speeltuin,
zwembaden, dieren, enz.
De revalidatie zelf is en blijft
natuurlijk onze belangrijkste zorg.
Om de kwaliteit van de therapie te
behouden en zelfs te verbeteren,
gaven we kinesiste Marthita en
lerares Carmen de gelegenheid zich
bij te scholen in hun vakgebied.
Nieuwe lessenaars, schrijf- en knutselgerief, een grote verplaatsbare
spiegel, reparaties aan de ambulance
en een ballenbad voor de aller-

Voor het eerst stapt VZW Tumbador
mee en daar zijn enthousiaste
deelnemers voor nodig. Dus ben je
sportief en hou je van een uitdaging?
Surf naar www.tumbador.be en klik
op dodentocht! Voor vragen: mail
naar dodentocht@tumbador.be .

Benefiet: 25 september ‘04
Noteer deze datum alvast in je
agenda. Ook dit jaar zullen we zaal
‘Zonnedauw’
in
Kalmthout
ombouwen in een gezellig latijnsamerikaans decor. Uitnodiging volgt!

Wil je ons helpen?
Is de vonk overgeslagen en kriebelt
het bij jou ook? Wil je ook je steentje
bijdragen en de gehandicapten in
ontwikkelingslanden helpen? Aarzel
dan niet en mail ons: een extra
kracht tijdens de benefiet, tappen in
het
sportpaleis,
tapverantwoordelijke, vrijwilliger in ons revalidatiecentrum… of wil je je schouders mee
onder de structuur van onze VZW
plaatsen?
Alle hulp is welkom: we hebben áltijd
handen te kort.

En tenslotte nog dit…
Zijn er mensen uit je familie- en/of
vriendenkring
die
graag
onze
nieuwsbrief zouden lezen? Stuur hem
gewoon door of geef hun adres door,
en we houden hen in de toekomst op
de hoogte!

