
 
 
 

Nieuwsbrief juni 2007 

Dag vrienden!  

Aangezien we weer veel te vertellen 
hebben, beperken we deze intro tot 
een welgemeend “Veel leesplezier!” 
 

Dodentocht 10-11 augustus: 
sponsor Juan Tumbador! 

Al voor de derde keer stappen we 
mee tijdens de Dodentocht! De 
ambiance van de vorige edities en de 
mooie opbrengst die we in onze 
projecten konden investeren, laat er 
ons nog een schepje bovenop doen: 
dit jaar willen we met zijn allen 

van België naar Peru! Ja, we willen 
10 000 km stappen en daarvoor 
zoeken we 100 mensen die 100 km 
stappen en zich per kilometer laten 
sponsoren. Maar, aarzel niet om mee 
te doen als je een kortere afstand 
wilt wandelen. Elke kilometer brengt 
ons dichter bij Peru! En … je bent 
niet alleen: ook Juan Tumbador 
doet mee! Wie Juan is en waarom hij 
meedoet, daarover vernemen jullie 
de volgende weken meer op 
www.tumbador.be!  
Als je met ons mee stapt, doe je dit 
uiteraard niet voor niets! Massage 
door echte kinesisten, extra 
bevoorrading en bagagevervoer 
worden voorzien. Ook krijg je het 
inschrijvingsgeld (€24) terugbetaald 
als je minstens €120 in het laatje 
brengt met je sponsorgeld. En, niet 
onbelangrijk: de aanmoedigingen en 
ambiance die Tumbador meebrengt, 
zullen je zeker vooruit stuwen!  
Surf voor alle praktische informatie 
naar www.tumbador.be. Je schrijft je 
bij ons in door te mailen naar 
dodentocht@tumbador.be en zo 
mag je ook iets laten weten als je 
graag een handje toesteekt!  

Isabel in San Miguel (Peru) 

Na een vooronderzoek heeft Isabel 
samen met ons beslist om een 
pilootproject op te starten in San 
Miguel. Deze stad ligt op 86 km van 
Ayacucho zelf, maar je doet er wel 
3,5u over met de bus! Hieronder een 
stukje uit haar laatste verslag dat 
jullie volledig terugvinden op onze 
webstek. 
“Een maand geleden organiseerden 
Vivian en ik onderzoeksdagen voor 
personen met een handicap (PmH). 
Vervolgens gingen we ook op 
huisbezoek. Via een lijst van 
kinderen en jongeren met handicap 
en tips van mensen op straat gingen 
we naar hen op zoek. Sedert de 
onderzoeksdagen, heb ik voorlopig 
14 patiëntjes. Een derde van de 
ouders spreekt Quechua. Een zucht, 
een glimlach, ... nonverbale taal doet 
wonderen.  
Het is echt wijs en interessant om dit 
pilootproject samen met vzw 
Tumbador uit te denken, en stap 
voor stap concrete dingen te kunnen 
realiseren. Ik houd jullie op de 
hoogte!” Isabel 

 

Anneleen in Ayacucho (Peru) 

Even tellen … Anneleen is al haar 
9de maand ingegaan in Ayacucho! 
Net daarvoor heeft ze van een 
maand welverdiende vakantie 
kunnen genieten. Ana is terug uit 
zwangerschapsverlof en vlijtig 
anatomie aan het bijstuderen. Omdat 
iedereen heel tevreden was over het 
stagewerk van sociaal assistente 
Vivian, heeft zij nu ook een contract 
gekregen. Ze helpt onze kinesisten 
bij de huisbezoeken en ze zal o.a. 
het voortouw nemen voor de 



oprichting van een oudervereniging. 
Zo geraken er stapje voor stapje 
meer lokale mensen betrokken bij 
het project.  
In de loop van juli krijgt Anneleen 
het gezelschap van haar opvolger 
Jelle Thewissen. Jelle organiseert op 
6 juli een spaghetti-avond t.v.v. 
het project in Ayacucho. Jullie zijn 
vanaf 17u welkom in de Sporthal, 
Sacramentstraat, Tongeren.  
 

Een rondje financiën 

We doen ons uiterste best om onze 
bronnen van inkomsten zoveel 
mogelijk te spreiden. Dankzij de 
fiscale attesten die we sinds 2006 
voor het eerst konden uitschrijven, 
zijn we weer wat minder afhankelijk 
geworden van de tapinkomsten van 
het Sportpaleis (zie grafieken). 

 

Inkomstenbronnen 2005 

 
 
Inkomstenbronnen 2006 

 

Uiteraard streven we ernaar om 
zoveel mogelijk van het verzamelde 
geld in de projecten te investeren. 
Onze werkingskosten bedragen 
minder dan 3%. Dus, voor elke euro 
die wij ontvangen, gaat 97 cent naar 
de projecten. 

Nieuw project in Guatemala 

In een vorige nieuwsbrief vertelden 
we dat er In San Rafael (45 min van 
El Tumbador) een comité opgericht is 
van mensen die een centrum voor 
revalidatie van PmH wilt uitbouwen. 
Nu hebben ze al een sportwedstrijd 
voor PmH georganiseerd en ook de 
patiënten van El Tumbador namen 
hieraan deel (zie foto’s op website). 
Gecharmeerd door de inzet van deze 
mensen hebben we besloten om niet 
enkel de bouw van de revalidatiezaal 
mee te bekostigen maar ook op zoek 
te gaan naar een gemotiveerde 
kinesist om er een jaar te gaan 
werken. En ja, die hebben we 
gevonden! Eind september vertrekt 
Stefanie Vanbeveren naar 
Guatemala!  Iedereen is van harte 
welkom op de benefiet die zij 
organiseert voor dit project, op 15 
september in Diksmuide.  
 

Wist je dat... 

… op zondag 17 juni 2007 de 10e 
stripdag plaatsvindt in de sporthal 
van Gitok, Kalmthout van 10u tot 
17u. Meer informatie bij VVV 
Kalmthout. Wij danken hen alvast 
voor de steun die zij ons geven! 

… we tijdens onze kwis 33 ploegen 
mochten verwelkomen! Foto’s zijn te 
vinden op de website! 

… er weer heel wat Tumbadorfeesten 
gepland zijn: 

• Spaghetti-avond van Jelle op 6 
juli vanaf 17u in Tongeren  

• Benefiet van Stefanie op 15 

september in Diksmuide 

• Algemene benefiet vzw 
Tumbador op 29 september in 

Kalmthout, met heerlijk Latijns-
Amerikaans eten, kinderanimatie 
tot 19u en ’s avonds fuif. 

Volg zeker op www.tumbador.be voor 
het laatste nieuws rond deze 
festiviteiten waarvan de hele 
opbrengst integraal naar onze 
revalidatie-projecten gaat. 

 
Nogmaals hartelijk dank voor 

jullie hulp en steun! 

Olivia, Dirk, Veerle, Stefan, Irene, 
Kim, Ilse en de kinesist-vrijwilligers! 
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