
 
 
 

Nieuwsbrief december 2006 

 
Op het einde van 2006 willen Veerle, 

Dirk, Olivia, Kim, Irene, Stefan en 

Ilse u graag bedanken voor alle hulp, 

financiële steun en interesse voor 

onze revalidatieprojecten. Het was 

een geslaagd jaar! Geniet van deze 

eens-per-jaar papieren nieuwsbrief, 

maar ga ook zeker een kijkje nemen 

op www.tumbador.be voor een 

hoop nieuwe verslagen en foto’s.  

 

De benefieten ... 1, 2, 3, 4! 
U leest het goed, dit jaar waren er 
liefst vier benefieten ten voordele 
van vzw Tumbador! Hilde 
organiseerde een gezellige feest in 
Nossegem en ging een deel van de 
ruime opbrengst goed besteden in 
Ayacucho (zie verder). Isabel (Lima) 
en Anneleen (Ayacucho) zetten een 
erg geslaagde benefiet op poten in 
Roeselare en Brugge, vooraleer ze 
voor het ‘echte’ werk naar hun 
project vertrokken. En tenslotte was 
er nog onze jaarlijkse benefiet in 
Kalmthout. Elk feest had zijn eigen 
stijl, maar er waren ook 
gemeenschappelijke ingrediënten: 
lekker eten, toffe muziek, veel 
helpende handen, informatie over de 
verschillende projecten en heel wat 
sympathisanten. Bedankt voor uw 
komst en hopelijk tot volgende keer!  
 

Kim in Guatemala 
Zoals aangekondigd in onze vorige 
nieuwsbrief is Kim in november op 
bezoek geweest bij Padre Fred in het 
revalidatiecentrum in El Tumbador. 
Daarnaast ging ze op verkenning in 
San Rafael en Comalapa, twee 
plaatsen waar revalidatie nog niet of 
onvoldoende aanwezig is. Hiernaast 
vindt u haar verslag. 

‘In het Centro De Rehabilitacion 
Tumbadorence zijn ze heel goed 
bezig. Met ca. 120 patiënten op de 
lijst bruist het ginds van de activiteit. 
De nieuwe kinesiste Mafioli krijgt 
hulp van Suli, de zus van een 
rolstoelgebruiker. Met het geld van 
vzw Tumbador organiseerden ze dit 
jaar vier socioculturele activiteiten 
(foto’s: zie website).  
In San Rafael (45 min rijden van El 
Tumbador) is er een lokale 
vereniging in het leven geroepen die 
een centrum voor revalidatie van 
personen met een handicap (PmH) 
wilt oprichten. Elke voormiddag 
werken kinesiste Marthita en een 
lerares er in een (voorlopig) klein 
houten lokaaltje met een groep van 
30 PmH. Om geld in het laatje te 
krijgen, organiseerde het comité al 
een radiomarathon en een tombola. 
Hoewel men reeds begonnen is met 
de bouw van een beter lokaal, 
ontbreken de nodige fondsen. vzw 
Tumbador zal zeker zijn steentje 
bijdragen zodat er daar op termijn 
een volwaardig revalidatiecentrum 
kan worden uitgebouwd. 
Tot slot gingen we eens een kijkje 
nemen in Comalapa. Daar heeft de 
groep van Gust Verswyfelt (vzw 
Mayakind) reeds een mooie school 
voor lager en middelbaar onderwijs 
gebouwd. Spijtig genoeg is er in deze 
stad van 60.000 inwoners - op 1,5 
uur van het toeristische Antigua - 
nog geen enkele mogelijkheid tot 
fysieke revalidatie voor kinderen met 
een handicap. In de toekomst 
kunnen we ook hier een helpende 
hand bieden. Dit is echter een groot 
project waarvoor we eerst voldoende 
fondsen moeten verzamelen!’ 



Defilé en workshops in Aya 
In oktober was er in Ayacucho een 
week lang aandacht voor personen 
met een handicap. Naast de 
infostandjes die gecoördineerd 
werden door onze eigen Tine en 
Anneleen was er ook een defilé 
waaraan onze patiënten deelnamen. 
Ze waren piekfijn uitgedost, mooi 
geschminkt en in opperbeste vorm! 
Tine en Ana (onze Peruviaanse 
medewerkster) werden zelfs 
geïnterviewd door een televisieploeg!  

 

 

 
Oktober was ook de maand waarin 
Hilde naar Ayacucho trok. Zij bracht 
T-shirts mee voor de patiënten en 
organiseerde samen met onze 
vrijwilligers workshops voor 
familieleden van de patiëntjes: 
juwelen maken, batiken,... het viel in 
de smaak!  
Op 22 dec komt Tine terug naar 
België met een karrenvracht aan 
ervaringen. Tine, bedankt voor je 
inzet, een heel jaar lang! Anneleen 
zal je werk goed verderzetten! 
 

Lima - Eerste projectstapjes 
Nog in oktober – u begrijpt al dat dit 
een drukke maand was! – stapte 
Isabel uit het vliegtuig in Lima. Haar 
persoonlijke eerste indrukken moet u 
beslist nalezen op onze website. Een 
uittreksel: ‘Ik ben hier niet alleen; 
tussen de 8 miljoen inwoners in 
Lima, leef ik in de Casa Hogar 
Santa Maria de la Alegria, samen 
met een 20-tal toffe Peruanen met 
een fysieke handicap. De eerste 2 
weken heeft Tine, kinesiste die in het 
project in Ayacucho werkt, me 
wegwijs gemaakt in Lima. We 
hebben samen ook de eerste stappen 
gezet voor de opbouw van de fysieke 
revalidatie hier in de casa.’ De 

opstart van een project is een hele 
klus en we wensen Isabel daar heel 
veel succes mee! 
 

Speculazen hart 
Heel leuk was ook de actie van een 
klas 18-jarigen uit Ekeren, die op 
hun manier steun wilden geven aan 
wat we als Tumbador doen. Ze 
bakten niet minder dan 9054 
speculaasjes en verkochten die aan 
vrienden en medeleerlingen. Het 
initiatief werd zo goed onthaald dat 
op amper één dag alle speculaas 
verkocht was!! Dit was goed voor 
een winst van 1440 euro. 
Zij hebben er van genoten en wij 
vonden het hartverwarmend om te 
zien dat jongeren mee enthousiast 
achter onze werking staan. 
 

Brunch vzw Levensbergen 
Deze vzw helpt mee aan de 
heropbouw van verlaten dorpen van 
de Quechua indianen in 
Ayacucho. Op die manier willen ze 
de terugkeer van de verdreven 
gemeenschappen bevorderen. Op 
zondag 11 februari 2007 organiseren 
vzw Levensbergen en vzw Tumbador 
samen een brunch in de basisschool 
Heilig Hart, Kalmthout. Inschrijven 
kan bij Katrien Meeusen: 
(0494/19.99.68 of 03.666.75.70), 
levensbergen@gmail.com. Zij geeft u 
ook graag meer info. 

 
Wist je dat... 
... er na de geslaagde eerste editie 
een nieuwe muziekquiz gepland is 
op 24 november 2007 
... de ongeduldige quizfanaten al op 
20 april 2007 aan de slag kunnen 
tijdens onze tweede algemene quiz 
... de benefiet in Kalmthout 
volgend jaar doorgaat op 29 
september 2007 in zaal Zonnedauw 
... Ana op 14 februari haar tweede 
kindje verwacht 
... Viviane - een Peruviaanse 
studente Sociaal Assistent - 
binnenkort haar socio-economische 
studie over ons revalidatiecentrum in 
Ayacucho afrondt 
... kinesist-vrijwilligers hun CV en 
motivatiebrief kunnen sturen naar 
kimcaluwe@yahoo.com 
... er nog veel meer nieuws is! Zie 
www.tumbador.be ! 


