
 
 
 

Nieuwsbrief september 2007 

Dag vrienden!  

Vol goede moed en boordevol 
zomerenergie beginnen ook wij aan 
een nieuw Tumbador(school)jaar. De 
benefiet staat traditiegetrouw weer 
voor de deur, er is weer heel wat te 
vertellen over onze vrijwilligers en 
ook dit jaar blikken we voldaan terug 
op een geslaagde deelname aan de 
Dodentocht! 
 

Benefiet op 29 september in 
Kalmthout 
 

Eetfestijn vanaf ‘s middags 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we 
een heus eetfestijn ten voordele van 
onze projecten in Latijns-Amerika. 
Onze formule is lichtjes gewijzigd: we 
openen onze restaurantdeuren dit 
jaar nl. al om 12u. Tot 20u kunnen de 
hongerigen aan tafel aanschuiven en 
genieten van Latijnsamerikaanse 
gerechten. Wij zorgen er met een 
waaier aan kinderanimatie alvast 
voor dat uw kinderen zich niet 
vervelen. 
 
Om alles vlot te laten verlopen is op 
voorhand inschrijven gewenst voor 
het eten via bijgevoegd formulier 
(vóór maandag 24 september). 
 
Adres: Zaal Zonnedauw 
 Kapellensteenweg 170 
 2920 Kalmthout 
Datum: zat. 29 september vanaf 12u 
 
Happy hour en fuif 

Tussen 21u en 22u is het happy 
cocktail hour. Rond 21u schiet DJ 
Peter in actie voor alweer een 
spetterend feestje. 

 

Een korte update van de 
projecten: ¿Qué pasó?  

 
Even werden we letterlijk wakker 
geschud: een aardbeving in Peru! 
Gelukkig was het epicentrum ver 
genoeg van onze projecten 
verwijderd: niemand gewond, 
nergens schade, ouders weer 
gerustgesteld, oef!  
 
Anneleen Vermeulen is in Ayacucho 
aan haar laatste sprint begonnen: ze 
doet haar best om opvolger Jelle 
Thewissen, die eind juli arriveerde, 
zo goed mogelijk te informeren zodat 
ze met een gerust hart de fakkel kan 
doorgeven.  
 
Ook voor Isabel Desmet in San 
Miguel begint de tijd te korten. Vóór 
haar vertrek organiseert ze nog een 
speciale dag rond PmH (personen met 
een handicap) in San Miguel. Bij haar 
terugkomst zal ze overleggen met het 
bestuur of dit pilootproject verder 
uitgebouwd kan worden.  
 
Voor Stefanie Vanbeveren is de 
laatste maand op Belgische bodem 
ingegaan. Met de allerlaatste  
voorbereidende vergaderingen en de 
organisatie van haar benefiet voor de 
boeg, weet ze zeker wat doen. 
Daarna rest er haar nog enkel het 
wikken en wegen van wat er in de 
koffers mag en wat niet… San Rafael, 
here she comes! Ze is gewaarschuwd, 
na deze ervaring in Guatemala, zal ze 
nooit meer dezelfde zijn!  
 
Toch eventjes in de verf zetten dat 
deze jonge enthousiastelingen zich 
ongelooflijk inzetten en zeer mooie 
zaken realiseren… Door hun 



ervaringen en feedback, groeit onze 
werking nog elke dag!  

 

Juan Tumbador haalt de 
100km! 
 
10 augustus 2007, voor de ene niets 
bijzonder, voor 37 sympathisanten 
van Tumbador echter veel meer!  Een 
weekend van superlatieven. Je 
grenzen leren kennen en verleggen.  
 
Met geen enkele druppel regen, een 
bewolkte nacht en een zonnige dag 
hadden de stappers de ingrediënten 
voor perfect stapweer. Nooit eerder 
stapten zoveel mensen mee en 
haalden zo velen de eindstreep. En 
dat gold ook voor onze vzw. Onze  37 
stappers stapten allen tesamen  
meer dan 3000 km bijeen voor het 
goede doel. 26 personen haalden de 
eindstreep. Op onze website kunnen 
jullie hun prestaties bewonderen. Het 
kan niet anders dan dat vzw 
Tumbador opgemerkt is tijdens die 
100km: zoveel stappers met groene 
ballonnen, verschillende extra 
rustposten, begeleiding van 
professionele kinesisten, een  
reusachtige spandoek en Juan in de 
rolstoel! 

Juan, de mascotte van vzw 
Tumbador, werd in zijn rolstoel de 
hele tocht voortgeduwd. Ook hij 
haalde de eindstreep. 
 
Alle stappers samen hebben meer 
dan €6500 sponsorgeld 
ingezameld! Dit is een ongelooflijk 
hoog bedrag, en dan is het nog niet 
volledig ...  
We willen een enorm grote dankuwel 
zeggen aan alle mensen die voor ons 

meestapten, diegenen die deze 
stappers een hart onder de riem 
staken en zij die sponsorgeld over 
hadden om deze actie te steunen. 
Zoals steeds gaat de opbrengst 
integraal naar de verdere 
ontwikkeling van onze 
revalidatieprojecten in Latijns-
Amerika. Zoals steeds konden we 
weer rekenen op enkele helpende 
handen (en voeten dit keer!) en dit 
werd erg geapprecieerd. Bedankt aan 
iedereen en op naar editie 4! 

 

Vacature 
 
Zoals je misschien al weet 
organiseren we onze vzw rond drie 
tandwielen (zie website). De 
werkgroep rond het tweede tandwiel 
heeft nog extra hulp nodig. Daarvoor 
deze oproep. 
 
Gezocht: Ondersteuning bij 
zoektocht naar nieuwe vrijwilligers 
Taken: helpen bij maken van flyers, 
affiches en presentaties, 
vergaderingen rond vrijwilligerswerk 
bijwonen en infoavonden voor 
vrijwilligers mee begeleiden. 
Interesse: neem contact op en we 
bespreken hoe we kunnen 
samenwerken! info@tumbador.be 
 

Wist je dat... 

… op zaterdag 15 september 2007 
Stefanie Vanbeveren in Diksmuide 
een benefiet organiseert t.v.v. vzw 
Tumbador? 
… er zeven nieuwe Sportpaleis-
verantwoordelijken zijn? Ann Guns, 
Joke Meyvis, Kurt Van de Weerd, Ine 
Van Herck, Kim Jonckers, Geert 
Ghyssaert en Kim Vanrobaeys 
versterken de bestaande ploeg. 
Hartelijk dank hiervoor! Willen jullie 
ze aan het werk zien? Schrijf je dan 
zeker in om te komen helpen bij één 
van de volgende concerten dit najaar! 
 
 

Nogmaals hartelijk dank 
voor jullie hulp en steun! 
Dirk, Veerle, Stefan, Irene, Kim, Ilse, 
Olivia en de kinesist-vrijwilligers! 
 
 


