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Sara vertrekt naar San Miguel 

In november sturen wij Sara 
Deconinck op pad om een jaar te 
gaan werken in San Miguel (Peru). 
Sara stelt zich graag zelf aan jullie 
voor: 

“Omdat ik vorig jaar vier maanden 
stage heb gelopen in Italië en dit een 
heel aangename ervaring was, 
twijfelde ik er niet aan om na mijn 
studies kinesitherapie opnieuw een 
uitdaging in het buitenland aan te 
gaan. Ik koos deze keer voor een 
verdere bestemming… Peru! 

Werken in het 
buitenland spreekt 
me enorm aan 
omdat ik zo de 
cultuur en taal 
kan leren kennen 
en de gebruiken 
en tradities tot in 
de puntjes kan 
ontdekken. Ik 
geniet van het 

contact met een andere omgeving 
dan diegene waarin ik opgegroeid ben 
en kijk uit naar de mogelijkheid om 
zo de wereld vanuit een andere 
invalshoek te bekijken. 
Als jarenlang lid en leidster van de 
chiro communiceer en organiseer ik 
graag, en hou ik ervan om met 
mensen samen te werken.” 

En laat dat nu net zijn wat Sara in San 
Miguel zal mogen gaan doen! Wij 
wensen haar alle succes toe.  

Sara organiseert op 11 oktober in 
Ouwegem een Belgisch-Peruaanse 
avond t.v.v. het San Miguel project. 
Zie www.tumbador.be ! 

Achter de schermen… 

In deze nieuwe rubriek plaatsen we 
telkens één van onze werkgroepen in 
de schijnwerpers, dit keer de 
materiaalploeg! 

Kim Caluwé vertelt: “Eén jaar 
geleden kwamen de ouders van Jelle 
Thewissen bij me toe met hun 
aanhangwagen volgeladen met 
gekregen revalidatiemateriaal. Al 
puffend werd al het materiaal met 
veel goede wil op zolder gesjouwd. 

Enkele maanden later kropen we 
terug op zolder, Tine Vanhullebusch 
(onze materiaalverantwoordelijke) en 
ik, om alle toestellen terug in elkaar 
te puzzelen, op te meten, te 
fotograferen en te inventariseren. 

Met deze inventaris in handen volgt 
Tine nu op wie naar welk project op 
bezoek gaat en contacteert dan deze 
mensen om wat  materiaal mee te 
nemen. Daarna begint de bezoeker 
aan een avontuur om het materiaal in 
zijn geheel tot in het land van 
bestemming te krijgen. Eens 
aangekomen, moet het materiaal dan 
nog naar ons revalidatiecentrum 
getransporteerd worden.  

Als na deze 
lange reis het 
materiaal 
aankomt en 
goed gebruikt 
kan worden  
dan weten we 
weer waarom 
we al deze 
inspanningen 
leveren!”  



Stefanie en Jelle zijn terug! 

Deze zomer mochten wij Jelle 
Thewissen en Stefanie Vanbeveren 
terug verwelkomen in België. Zij 
hebben zich een jaar lang vrijwillig 
ingezet als kinesist op onze projecten 
in Ayacucho (Peru) en San Rafael 
(Guatemala). Maar het bleef niet bij 
kinesitherapie alleen: er werd tijd 
gemaakt om een kerstfeestje te 
organiseren, een BBQ, er werden 
uitstapjes georganiseerd en een heuse 
mini-Olympiade! Wij bedanken 
Stefanie en Jelle hartelijk voor hun 
inzet en zijn zeker dat zij een leerrijk 
en tof jaar achter de rug hebben. 

Dodentocht 8-9 augustus 2008 

Wij willen alle 32 deelnemers 
bedanken voor hun fantastische inzet 
Er waren er 21 die de eindmeet 
bereikten, maar ieder heeft zich 
ingezet tot zijn limiet bereikt werd 
en dat kunnen we enkel bewonderen. 
Samen stapten ze 2500 km en dit 
levert in totaal een kleine €10000 
op! Ook van harte dank aan alle 
trouwe medewerkers. Op onze 
website vind je foto’s van de tocht! 
Enkele reacties van deelnemers: 

“Ik vond het fijn voor jullie vereniging 
mee te mogen rijden. Het was mijn 
eerste keer en het is geweldig 
meegevallen. Mijn ballon is er tot op 
het einde blijven aanhangen. Ik was 
binnen rond half elf. Buiten pijnlijke 
armen en schouders is alles prima 
verlopen. Als jullie volgend jaar nog 
meedoen, gelieve mij dan een seintje 
te geven, want de kans is groot dat ik 
volgend jaar terug meerol. Groetjes 
van een enthousiaste handbiker die 
gek genoeg was om mee te doen!!” 

“Hartelijk dank voor jullie hulp 
tijdens de dodentocht.  Die groene 
ballonnen gaan stilaan iets speciaals 
betekenen voor mij.” 

“Bij deze ook nog eens bedankt 
vanwege alle CTG’ers voor de goede 
zorgen onderweg, het weer op de 
been helpen van onze stappers, de 
bevoorrading en bagagetransport die 
echt wel van pas komen, en vooral 
ook de extra aanmoedigingen!” 

Vacature 

Wij kunnen voor onze dagelijkse 
werking in België administratieve 
hulp gebruiken. Heb je een avond in 
de week tijd om ons bij te staan met 
administratieve taken? Mail dan snel 
naar info@tumbador.be ! 

Wist je dat... 

... we op 25 oktober 2008 ons 5-
jarig bestaan vieren in zaal de 
Volkslust in Merksem? De uitnodiging 
vind je in bijlage!  

... Marthita en Ana (hulpkinesisten 
uit Guatemala en Peru) van 14 
oktober tot 12 november stage komen 
lopen in België?  

... Jade Smets onze jongste sponsor 
is? Op 1 september werd ze geboren. 
Jade is het achternichtje van Emilie 
Wouters, onze kine in Ayacucho. 

...onder onze sponsors zich ook 
jonggepensioneerden bevinden? Dank 
aan Alain Bertrand die bij zijn 
pensioen aan ons dacht! 

...de leerlingen van IKSO Hoeselt 
gedurende 24u een bedrag van ruim 
€6200 bijeen hebben getennist?  

... De Levensboom Kalmthout tijdens 
haar jaarlijkse solidariteitsviering een 
omhaling deed ten voordele van 
Tumbador? Dit leverde ruim € 300 op!  

...er een link bestaat tussen Emilie 
Wouters (Ayacucho) en Nivea? Stem 
vóór 31 oktober voor Emilie op 

www.nivea.be/mooi-zijn-is in de 

categorie Maatschappij en help 

ons zo aan €3000! 

Alvast tot op 25 oktober! 

Dirk Maes, Veerle Hertling, Stefan 
Hertling, Irene Claes, Kim Caluwé, 
Olivia Hoornaert, Ilse Vastiau, 
Heleen Sabbe, Mieke Demuynck, 
Barbara Vanden Bulcke, Tine 
Vanhullebusch, Isabel Desmet, 
Anneleen Vermeulen, Jelle 
Thewissen, Stefanie Vanbeveren, 
Lieselotte Vlaeminck, Siebrig 
Scheeres, Emilie Wouters en Sara 
Deconinck. 


