
 
 
 

Nieuwsbrief oktober 2005 

 
De dagen worden korter en 

frisser. Het winter gevoel bekruipt 
ons weer allemaal.  

Heleen en Mieke ruilen dit 
echter voor een hartverwarmend 
avontuur (zie verder). Maar alle 

thuisblijvers nodigen we uit om 
zich te komen verwarmen op 

onze benefiet. En wat heeft dat 
zwoegen en zweten van de 
stappers op de dodentocht nu 

uiteindelijk opgebracht. U vind 
het allemaal in deze 
nieuwsbrief... 

 
 

Zaterdag 29 oktober: onze 
benefiet! 

Om onze revalidatie-

projecten in Latijns Amerika te 
ondersteunen organiseren we ook 
dit jaar een Benefiet. Op 

zaterdag 29 oktober kunnen 
jullie vanaf 15u terecht in en 

rond zaal Zonnedauw 
(Kalmthout) voor een gezellige 
rommelmarkt, kinderanimatie 

(ballonwedstrijd!), overheerlijke 

Latijns Amerikaans 
geïnspireerde gerechten, 

typische producten en 
informatie over de activiteiten 

en verwezenlijkingen van onze 
organisatie. Er wordt tevens een 
tombola georganiseerd met 

prijzen voor jong en oud. Bij een 
lekkere drankje kan u een 
praatje maken met de 

bestuursleden. Wie weet voelt u 
zich door hun enthousiasme ook 

gestimuleerd om mee te werken 
aan de verdere uitbouw van vzw 
Tumbador! Tussen 21u en 22u is 

het happy cocktail hour. Om 
21u schiet DJ Peter in actie, 
en diegenen die er vorig jaar 

waren, weten dat hij garant staat 
voor een spetterende fuif.  

Een voorsmaakje kan u 
krijgen door de foto’s van vorig 
jaar te bekijken op onze website. 

Allen welkom!  
 
Adres: zaal Zonnedauw, 

Kapellensteenweg 170,  
2920 Kalmthout 

Datum: za. 29 oktober vanaf 15 u 
 
 

Vertrek Heleen en Mieke 
Op 3 oktober zijn Heleen 

Sabbe en Mieke Demuynck naar 

Ayacucho (Peru) vertrokken. Zij 
gaan er ons “masterplan” in 

werkelijkheid trachten om te 
zetten: revalidatie aanbieden in 
een stad waar volgens 

schattingen 1 op de 3 personen 
met een handicap door het leven 
gaat.  

Mieke en Heleen zullen 
geregeld verslagen doorsturen die 

jullie dan op onze website kunnen 
lezen. In januari lost Tine Heleen 
af. In onze volgende nieuwsbrief 

zullen jullie meer te weten komen 
over het kostenplaatje van dit 
project.  

Heleen, Mieke en Tine 
hebben op vrijdag 2 september 



een benefiet in Brugge 

georganiseerd om geld in te 
zamelen voor het project in 

Ayacucho. Het was een zeer 
geslaagde avond met cocktails, 
hapjes, Zuid-Amerikaanse 

muziek, en zelfs een echte 
circusact! Foto’s hiervan zijn ook 
terug te vinden op onze website. 

We wensen onze 
vrijwilligers heel veel succes in 

Ayacucho! 
 

 

Samenwerking tussen 
PolioPeru en Tumbador 

Van begin af aan is het 

onze bedoeling geweest om een 
vzw te zijn die verder kijkt dan 

zijn eigen grenzen. Daarom 
proberen we overkoepelend 
samen te werken en hulp te 

bieden daar waar er nood aan is.  
PolioPeru is een vzw uit 

Brugge die zich sinds 1999 inzet 

voor poliopatiënten in Lima. 
Gehandicapten die moeten 

geopereerd en gerevalideerd 
worden kunnen tijdelijk in dit 
tehuis terecht. Recent werd ook 

een revalidatiecentrum aan het 
tehuis gebouwd, maar een 
kinesitherapeut is er nog niet.  

Om de revalidatie verder 
uit te bouwen gaan beide vzw’s 

samen in zee. Vzw Tumbador is 
dringend op zoek naar een 
vrijwillige kinesitherapeut die zo 

snel mogelijk kan vertrekken voor 
minimum 9 maanden om er de 
revalidatie uit te bouwen.  

Op lange termijn wordt er 
gestreefd naar het autonoom 

werken met lokale 
kinesitherapeuten en uitbouwen 
van een multidisciplinaire 

revalidatie voor de bewoners van 
de naburige arme wijken. Meer 
uitleg over dit project vind je op 

onze website en ga voor een 
uitgebreide achtergrondinformatie 

ook eens een kijkje nemen op 
www.polioperu.be. 

 

De Dodentocht in en rond 

Bornem ... we hebben er lang 
naar uitgekeken en dit om 

verschillende redenen! 
De stappers natuurlijk, 

omdat de uitdaging dichterbij 

kwam. Maar ook de begeleiders 
en supporters hebben een 
serieuze voorbereiding achter de 

rug. Dit was niet zonder succes, 
want liefst 5 moedige stappers 

hebben de volledige 100km 
afgelegd en iedereen stapte meer 
dan 50km. 

Het kan niet anders dan 
dat vzw Tumbador opgemerkt is 
tijdens de 100 km: met onze 

groene ballonnen, onze rolstoelen 
en vooral onze reusachtige 

spandoek!  
We willen graag alle 

sponsors bedanken, zowel 

bekende als onbekende. Samen 
met hen hebben de stappers een 
mooi bedrag verzameld voor onze 

revalidatieprojecten in Latijns 
Amerika: ongeveer 2500 EUR !!! 

Foto’s kan je terugvinden 
op onze website bij de 
acitviteiten. Volgend jaar staan 

we er weer, dat staat nu al vast! 
 

Wist je dat: 
-we vanaf januari 2006 

fiscale attesten kunnen 

uitschrijven voor giften vanaf 30€ 
-we op zoek zijn naar een 

laptop om mee te geven met 

onze vrijwilligers die naar Peru 
vertrekken. 

-we nog op zoek zijn naar 

mensen om tijdens onze benefiet 
een kraampje op onze mini-

rommelmarkt uit te baten. 
-ons tapseizoen in het 

sportpaleis weer gestart is. 

 

Tot slot… 
Het wordt een boeiend 

jaar, waaruit we veel zullen leren, 
waarin we hopelijk veel mensen 

kunnen helpen. We hopen dat 
jullie onze werking geïnteresseerd 
blijven opvolgen! 


