
 
 
 

Nieuwsbrief december 2007 

Dag vrienden!  
 
Een XL-nieuwsbrief ter gelegenheid 
van Kerstmis en Nieuwjaar. We 
introduceren in deze nieuwsbrief een 
nieuwe rubriek: ‘de patiënt in de 
kijker’, overlopen de verschillende 
projecten en sluiten ten slotte af met 
enkele ‘wist-je-datjes’… Maar we 
laten het u zelf allemaal lezen!  
 
Patiënt in de kijker: Eberson uit 
Ayacucho (Peru) 

Eénmaal per week komen de kinderen 
met een handicap van de Casa Hogar 
Los Gorriones (Ayacucho) naar ons 
revalidatiecentrum. Eén van hen is 
Eberson Bautista Borda, een knaap 
van 4,5 die een hersenverlamming 
heeft en bovendien blind is. Zijn 
mama overleed bij de geboorte, 
waarna hij door de tante werd 
opgevangen. Zij overleed echter ook 
iets later en dus bracht zijn nonkel 
hem naar Los Gorriones.  

In juni 2004 schreef kinesiste Heleen 
Sabbe: “Functioneel is er veel werk 
aan de winkel. Hij kan niet rollen 
duwt zich niet op in buiklig, kan niet 
zitten,....Ik denk echter dat we met 
Eberson nog veel vooruitgang kunnen 
boeken. Hij weent nog heel snel maar 
krijgt stilaan meer zelfvertrouwen.” 
En zo geschiedde ook. Eberson kan 
ondertussen zonder problemen zitten, 
rollen, rechtkomen met hulp... Zelfs 
het stappen lukt steeds beter en 
beter. Aangezien Eberson lijdt aan 
een spastische dubbelzijdige 
verlamming, kan hij bijvoorbeeld niet 
volledig op zijn voetjes steunen, maar 
enkel met de tippen van zijn tenen. 
Elke week staan er dan ook de minder 

geliefde stretchoefeningen op het 
programma om de spieren die verkort 
zijn toch te verlengen. Binnenkort 
vertrekt hij, samen met één van zijn 
begeleiders van Los Gorriones, naar 
Lima. Daar zal er een orthopedisch 
apparaat, helemaal aan zijn maat 
aangepast, gemaakt worden. Het 
moet er voor zorgen dat hij steeds 
beter leert lopen. 

 
In de toekomst willen we Eberson zijn 
functionaliteit nog verbeteren, 
waardoor ook zijn levenskwaliteit 
erop zal vooruitgaan. Zelfstandig 
kunnen stappen is dus maar één van 
de doelstellingen die we graag met 
hem willen bereiken. Hij is, net als 
onze kinesist Jelle Thewissen, een 
grote fan van de groep ‘Super 
Kaliente’ en hun muziek blijkt de 
ideale afleiding en tegelijk stimulans 
om zijn concentratie erbij te houden 
tijdens de therapie. Een therapiebed, 
muziek, oefeningen en af en toe een 
dansend paar dat Jelle en Eberson 
heet en door de therapiezaal raast 
zijn dat ook geen rariteiten meer in 
het ‘centro de rehabilitación 
Kuskanchik’ te Ayacucho! 
Voor een volledige versie van dit 
verslag: zie www.tumbador.be  



Stand van zaken in Ayacucho 

Dankzij de inzet van onze kinesisten 
Anneleen Vermeulen (nu terug in 
België) en Jelle Thewissen is ons 
project in Ayacucho de laatste 
maanden weer mooi gegroeid. Niet 
zozeer het patiëntenaantal is 
toegenomen, maar de betrokkenheid 
van de lokale bevolking is groter 
geworden. Dat is een belangrijk 
objectief voor onze organisatie: we 
willen een project, traag maar zeker, 
begeleiden naar zelfstandigheid. 
Want een project dat gedragen kan 
worden door de lokale gemeenschap 
heeft meer overlevingskansen. 

Enkele zaken die we verwezenlijkt 
hebben: 

• Er wordt een oudercomité 
opgezet. We willen op deze manier 
de betrokkenheid vergroten van de 
ouders van patiëntjes die bij ons 
worden behandeld. Het 
oudercomité zal helpen om lokaal 
financiële middelen te 
verzamelen, bvb. door een 
barbecue te organiseren ten 
voordele van het 
revalidatiecentrum.  

• Het bestuur van de lokale 
associatie wordt uitgebreid met 
twee nieuwe gemotiveerde 
medewerkers.  

• Sinds eind september hebben we in 
samenwerking met de organisatie 
Mama Alice een pilootproject rond 
dagopvang van kinderen met een 
handicap. Dankzij dit initiatief 
kunnen de ouders van deze 
kinderen gaan werken. Elke mama 
komt één dag in de week helpen, 
wat ook weer het contact tussen 
ons en hen ten goede komt. Dit 
project wordt eind maart 
geëvalueerd, maar tot nu toe lijkt 
het allemaal erg positief te zijn. 

• We dragen stilaan meer 
verantwoordelijkheid van de 
vrijwilligers over op de lokale 
medewerkers: sociaal assistente 
Viviana die het oudercomité op 
poten zet, Ana die met succes een 
presentatie gaf over therapietrouw 
en ook enkele uren per week 

zelfstandig therapie geeft aan de 
kindjes in de dagopvang.  

• Veel patiëntjes en hun familie 
namen deel aan de stoet ter ere 
van de ‘Dag van de kinderen met 
een handicap’. Het werd weer een 
kleurrijke optocht. 

Kijk zeker eens naar de foto’s van die 
dag op Jelles website 
www.jelleinperu.waarbenjij.nu. Ook 
zijn verslagen zijn een aanrader!  

San Miguel (Peru): dag voor 
Personen met een Handicap (PmH) 

Tweehonderd Personen met een 
Handicap (PmH) kwamen op 23 
september vanuit drie verschillende 
provincies naar San Miguel afgezakt 
ter gelegenheid van de dag voor PmH. 
Belle, onze vrijwilligster ter plaatse, 
en haar vriend Steven zetten deze 
dag op poten om speciaal deze 
mensen in de kijker te zetten, hen 
mee op straat uit te nodigen en de 
andere mensen te laten zien dat ook 
PmH deel uitmaken van de 
maatschappij. 
 
Enkele van de belangrijkste 
gebeurtenissen van deze dag voor 
PmH: infosessie over de rechten van 
PmH, het functioneren van een 
gemeentelijke dienst en een school 
voor PmH; marathons van personen 
met gehoor-, spraak- en/pf zocht 
stoornissen, rolstoelgebruikers en 
kinderen met syndroom van Down; 
voetbal met krukken en ten slotte 
een heus rolstoelbasket! 

We laten Belle en Steven zelf aan het 
woord: ”De zon scheen fel, alle 
mensen van het dorp waren komen 
kijken. Zij waren gigantisch onder de 
indruk... Onze goed gecoördineerde 
reclamecampagne wierp zijn vruchten 
af! 
De hele dag was een ware promotie 
voor het feit dat mensen met een 
handicap niet als een kind moeten 
behandeld worden maar wel een 
extra zorg nodig hebben. 
Het waren enorm zware 
voorbereidingen met veel tegenslagen 
(valse contracten, nalatigheden, 
gebrek aan vertrouwbare personen). 



Maar het is ons gelukt, een waar 
succes! 
Vanaf nu zal de werkgroep die Belle 
heeft samengebracht vanuit de 
samenwerking met de verschillende 
plaatselijke instituten ervoor zorgen 
dat de PmH blijvend in de kijker 
worden gezet. Deze werkgroep 
bestaande uit de gouverneur, een 
organisatie die werkt rond 
vrouwenrechten en zinloos geweld, 
vrederechter, ... komen sinds Belles 
initiatief maandelijks samen om de 
evoluties in de strijd om de rechten 
van de PmH te bespreken... onze 
hoop is nu gesteld op die vrijwillige 
werkgroep.  
Belle en ik (Steven) vertrekken voor 
de laatste keer uit San Miguel met 
een goed gevoel: we deden wat 
binnen ons bereik lag en we hebben 
hopelijk het eerste dominosteentje 
laten vallen...”. 

San Rafaël (Guatemala): “el tiempo 
pasa volando” 

De tijd vliegt, ook in Guatemala. 
Stefanie Vanbeveren woont en werk 
nu al 2 maanden in San Rafaël. Reeds 
goed ingeburgerd, geniet ze enorm 
van haar verblijf ginder. Maar er 
wordt ook hard gewerkt. Een 40-tal 
patiënten zijn in het 
revalidatiecentrum in behandeling. 
Maar hoe begon het daar allemaal?  

Het verhaal van het 
revalidatiecentrum ‘Los Angeles 
Gissell’ in San Rafael Pie de la Cuesta 
nam zijn aanloop in 2003. Thelma 
Morales, afkomstig van San Rafael en  
nu woonachtig in Los Angeles (L.A.) in 
de V.S., zette het rad in gang. 
Thelma’s dochter Gissell heeft 
autisme. Dankzij de ondersteuning 
van een gespecialiseerd team in L.A. 
en financiële hulp, kreeg het meisje 
toch de kans zich maximaal te 
ontplooien. Hierdoor was Thelma zelf 
sterk betrokken bij de problematiek 
van kinderen met een handicap in 
Guatemala. 

Bij een bezoek aan San Rafaël in 
2003, begon Thelma samen met Lydia 
Barrios na te denken over hoe men 
deze ‘niños especiales’ kon opsporen 

en helpen. Ook Merlyn Morales, een 
zus van Thelma, schoot te hulp. Dit 
was het begin van een nauwe 
samenwerking tussen Lydia en Merlyn, 
twee bezielers van het lokale project.  

Toen ze het revalidatiecentrum in El 
Tumbador leerden kennen, kwamen 
ze met de Belgische Padre Freddy  
overeen dat een 20-tal kinderen één 
keer per week naar het centrum in El 
Tumbador gebracht zouden worden 
voor therapie.  

 
Op de foto: Van rechts naar links: 
Merilyn Morales, Marthita Monterosso, 
Stefanie Vanbeveren, Lydia Barrios en 
Alexia Gonzales.  

In 2005 konden ze, mede dankzij de 
verkregen fondsen vanuit de V.S. en 
donaties van materiaal, zelf een 
revalidatiecentrum opstarten. Initieel 
vond de revalidatie plaats op 
verschillende locaties. Marthita 
Monterosso, de hulpkinesiste van El 
Tumbador, zakte éénmaal per week 
af naar San Rafaël om kinesitherapie 
te geven. Vanaf mei 2005 werkt ze als 
vaste waarde in San Rafaël. 

De samenwerking met Rafael Wug 
begon in maart 2006. Hij stelde een 
deel van zijn huis te beschikking voor 
het schooltje en gaf het terrein voor 
de bouw van een nieuw 
revalidatiecentrum cadeau. In juni 
2006 was de bouw van het nieuwe 
revalidatiecentrum een feit. Later dat 
jaar, november 2006, werd de 
hulpvraag gesteld aan vzw Tumbador, 
om dit initiatief verder te 
ondersteunen. 

Rafael Wug is voorzitter, Lydia Barrios 
vice-voorzitter en Merlyn Morales 
directrice van de fundación. 
Bovengenoemden zetten zich volledig 



vrijwillig in voor de kinderen. Alexia 
Gonzales verzorgt de opleiding van de 
kinderen en Marthita Monterosso is de 
lokale kinesiste en logopediste. Zij 
ontvangen een bescheiden loon en 
alle diensten verleend door het 
centrum zijn kostenloos voor de 
kinderen. Zo krijgt iedereen toegang 
tot de therapie die ze nodig hebben.  

De bouw van het revalidatiecentrum 
gaat ondertussen geleidelijk verder. 
In afwachting gaan de therapie en de 
lessen nog dagelijks door in het huis 
van Rafael Wug. De lerares Alexia 
verlaat jammer genoeg eind 2007 het 
schooltje. Er wordt voorlopig nog 
zonder resultaat uitgekeken naar een 
lerares voor het nieuwe jaar.  
 

 

Wist je dat... 
  
... onze deelname aan de Dodentocht 
uiteindelijk meer dan €10 000 heeft 
opgeleverd? 

... deze nieuwsbrief voor u geplooid 
werd door BUSO school Burchtse 
Weel? 

... Isabel Desmet en Anneleen 
Vermeulen afgelopen jaar prachtig 
werk geleverd hebben in Peru en nu 
terug in België zijn? 

… ‘Musti goes Classic’ de muziekquiz 
won op 24 november ’07? 

…de muziekquiz 1300 EURO opbracht? 

…de derde algemene quiz t.v.v. 
Tumbador op vrijdag 18 april 2008 
doorgaat (inschrijven kan reeds: zie 
www.tumbador.be )? 

... vzw Tumbador in 2008 haar 5-jarig 
bestaan viert? 

... er op 30 januari (19u) vrijwillige 
kinesisten geselecteerd worden in UZ 
Gasthuisberg, Leuven. Interesse? Mail 
dan CV en motivatiebrief naar 
info@tumbador.be ! 

 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie 
hulp en steun in 2007! 
 
Voor u allen: Prettige Feestdagen! 
 
Dirk, Veerle, Stefan, Irene, Kim, Ilse, 
Olivia en de kinesist-vrijwilligers! 


