
 
 

Nieuwsbrief maart 2007 

 
In onze 12de nieuwsbrief blikken we 

vooruit en maken we bekend wie onze volgende 
kinesist-vrijwilliger wordt, kijken we hoe het 
met onze huidige vrijwilligers—Anneleen en 
Isabel—gaat en overlopen we ten slotte welke 
Tumbador-activiteiten in ’t vooruitzicht liggen! 
Veel leesplezier! 
 
Op zoek naar vrijwillige kinesisten… 
 
Het is niet evident … één jaar naar het 
buitenland vertrekken. Ook al ben je een stoere 
avonturier, toch is het steeds een sprong in het 
onbekende.  
We zoeken steeds voort naar geëngageerde 
kinesisten die in Guatemala of Peru het beste 
van zichzelf geven voor personen met een 
handicap.  
Op onze info-avond in Leuven op 20 februari 
kwamen er een 30-tal studenten kinesitherapie 
luisteren. Ook in Gent organiseerden we een 
soortgelijke avond. De eerste selecties zijn 
achter de rug en Jelle Thewissen, 
laatstejaarsstudent aan de KULeuven werd 
geselecteerd. Jelle, handballer en muzikaal 
trompettalent, zal half juli vertrekken om 
Anneleen Vermeulen in Ayachucho (Peru) af te 
lossen. Anneleen zal in het najaar naar België 
terugkeren. Jelle heeft nog enkele maanden om 
zich intens voor te bereiden! We wensen hem 
alvast véél succes!  
 
Maar hoe is het ondertussen in Peru… 
 
…met Anneleen? 
 
Het loopt een vaartje daar in Ayacucho! 
Onlangs vierden we het 1-jarig bestaan van ons 
revalidatiecentrum en dan staan we weer 
versteld van al wat er in die tijd reeds 
verwezenlijkt is. De doelstelling voor dit jaar 
was om het zorgvuldig opgebouwde 
patiëntenbestand verder uit te breiden en … dit 
lukt méér dan behoorlijk. Elke week staan er 
wel nieuwe patiënten aan de deur. Het vraagt 
heel wat creativiteit om ze allemaal een 
plaatsje in de agenda te geven. Maar we klagen 

natuurlijk niet! Fijn dat er zoveel kinderen met 
een handicap kunnen geholpen worden en we 
zijn natuurlijk al nieuwe plannen aan het 
smeden om nog meer mensen revalidatie te 
kunnen geven. Anneleen heeft haar handen dus 
vol, maar wordt momenteel goed bijgestaan 
door Marilyn, een Peruviaanse (pas 
afgestudeerde) kinesiste uit Lima. 
Onze hulpkinesiste Ana heeft op 13 februari een 
dochtertje ter wereld gebracht en geniet nog 
van enkele weken zwangerschapsverlof.  
Blijf zeker onze website in het oog houden voor 
foto’s en verslagen vanuit Ayacucho! 
 
…en met Isabel? 

 
Isabel werkt ondertussen niet meer in het 
revalidatiecentrum in Lima. Bij de 
samenwerking met VZW Polio Peru bleek dat 
onze visies op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking te sterk uiteen 
lagen. Isabel heeft na dit project niet 
stilgezeten en bestuurde voor ons de sociale 
kaart van Lima: 
“Na een turbulente maand januari met de stop 
van het project in Lima, kreeg ik in februari 
een nieuwe taak. VZW Tumbador heeft me 
gevraagd om de verschillende instanties die 
werken met personen met een handicap in Lima 
in kaart te brengen. Ik kijk na wat gedaan kan 
worden ter ondersteuning van kleinere 
projecten, zoals bijvoorbeeld het project in 
Ayacucho. De bedoeling is om een sociale kaart 
te ontwerpen, om antwoord te bieden op 
vragen als: waar vinden we goede 
orthopedische techniekers, welk orthopedisch 
materiaal wordt er verkocht en/of verhuurd, 
bestaan er beroepsopleidingen voor personen 
met een handicap, welke ziekenhuizen hebben 
een goede reputatie op vlak van traumatologie 
en fysieke revalidatie,… ? Dit is zinvolle 
informatie, temeer omdat Lima het mekka is 
van gezondheidszorg en we nergens anders 
zoveel informatie kunnen vergaren en hulp 
kunnen vinden als hier.” 
Na het afwerken van de sociale kaart, eind 
deze maand, gaat Isabel naar een kleiner stadje 



in de buurt van Ayacucho. De vrijwilligers in ons 
centrum in Ayacucho zelf geraken nooit tot 
buiten het centrum aangezien ze het té druk 
hebben. Niettegenstaande zijn er ook daar veel 
personen met een handicap en kan Isabel 
samen met ons ook hier nuttig werk verrichten.  
 
Wat zijn onze volgende Tumbador-
activiteiten? 
 
De tweede algemene quiz 

 
Op vrijdag 20 april gaat onze 2de algemene quiz 
door in Kalmthout. Wil je meedoen met een 
ploeg of wil je een handje komen toesteken 
stuur dan een mailtje naar info@tumbador.be. 
 
De 4de editie van de dodentocht 
 
Jaloers 
Jawel, 10/11 augustus 2007 is het weer zover: 
VZW Tumbador en haar sympathisanten nemen 
deel aan de dodentocht te Bornem. En ook onze 
mobiele kinesistenploeg zal weer van de partij 
zijn! Menig stapper die niets met VZW 
Tumbador te maken had, was vorig jaar alvast 
jaloers toen hij onze stappers zag genieten van 
massage en ambiance. De ongelukkigen 
beseften dat een wandeltocht van 100 km niet 
alleen zwoegen en zweten hoeft te zijn… 
 

 
 
Stappers gezocht 
Ook deze keer zijn we op zoek naar stappers 
die zich willen laten sponsoren. En denk erom, 
het maakt niet uit waar je je doel legt, met 
elke afgelegde kilometer draag je een steentje 
bij! Meer info (en foto’s van vorige jaar) op 
www.tumbador.be/dodentocht of mail naar 
dodentocht@tumbador.be . 

En zoals steeds…tappen we in het Sportpaleis 

Al enkele jaren tappen een aantal 
sympathisanten van VZW Tumbador op de 
eerste verdieping van het sportpaleis. 
Jaarlijks zorgt dit toch voor een paar 1000 euro 
aan inkomsten, die we aan onze 
revalidatieprojecten kunnen besteden! 

Sinds januari van dit jaar bemannen we 
eveneens een toog in de nieuwe Lotto-arena. 
Heb je interesse om ook eens mee te tappen, 
mail dan je adresgegevens en rijkregister-
nummer door naar sportpaleis@tumbador.be . 

Pro memorie: fiscaal aftrekbaarheid 

Ook dit jaar zijn giften aan onze VZW fiscaal 
aftrekbaar, indien ze in de loop van het 
kalenderjaar minstens 30€ bedragen. Vermeld 
daarom je volledige naam en volledige adres 
waar we het attest naar toe kunnen sturen.  

In onderstaande tabel geven we even een 
overzicht van het belastingsvoordeel dat u 
daarvoor krijgt. 

gemeenschappelijk 
belastbaar jaar-
inkomen tussen ... 
en ... euro 

procentueel 
belastings-
voordeel 

ipv 30€ 
betaalt u 
dus in 
feite ...€ 

06 730 - 08 920 30 % 21,00 

08 920 - 12 720 40 % 18,00 

12 720 - 29 260 45 % 16,50 

29 260 - 43 870 50 % 15,00 

meer dan 43 780 52,50 % 14,25 

 
Wist je dat? 
 
…op 20 april die grijze hersencellen weer volop 
op de proef gesteld zullen worden tijdens onze 
tweede algemene quiz? 
 
…op zondag 17 juni 2007 te Kalmthout de 10de 
stripdag plaatsvindt? Op die dag verschijnt er 
een speciale Suske en Wiske uitgave. Meer info 
op www.vvvkalmthout.be 
 
…op 10 en 11 augustus de dodentocht 
plaatsvindt en wij weer met kneedhanden en 
massagetafels paraat staan? 
 
…op 29 september onze jaarlijkse benefiet 
doorgaat? 
 
Noteer deze data alvast in jullie agenda! 
 
Tot volgende keer en hopelijk tot ziens op de 
quiz, in het sportpaleis, op de dodentocht, de 
benefiet of bij een andere gelegenheid! 
 
Stefan, Dirk, Veerle, Irene, Kim, Ilse en Olivia 


