
 
 
 

Nieuwsbrief april 2009

Het is lente! 

Het is lente en opnieuw barst deze 
nieuwsbrief uit zijn voegen door 
verse Tumbador-nieuwtjes. 

Eerst en vooral wilden we u graag 
voorstellen aan twee nieuwe 
vrijwilligers. Eén vertrekt op 1 mei 
naar Peru; de andere zet zich hier in 
het ‘Noorden’ in voor het goede doel. 

We springen vervolgens even over 
de plas om jullie verslag te geven 
van onze eigen G20 in San Miguel. 

Ten slotte staat er deze lente en 
zomer opnieuw weer heel wat op het 
programma: een kwis, een benefiet 
en de dodentocht. We ontmoeten 
jullie graag op één van deze 
activiteiten! 

Veel leesplezier!  

 

Even voorstellen…: Lieselotte 
Vlaeminck 

Lieselotte vertrekt op 1 mei naar 
Ayacucho en zal daar Emilie als 
vrijwilligster opvolgen. 
 
We laten haar zelf even aan het woord: 
“Hallo, ik ben Lieselotte Vlaeminck en 
vertrek binnenkort naar Ayacucho in 
Peru! Het voorbije jaar heb ik als 
kinesitherapeut mijn boterham verdiend. 
Ook al bevalt het mij hier in België, toch 
kies ik binnenkort het “ruime sop”. 
Sommige mensen vragen zich af wat me 
bezielt, maar ik zie het komende jaar als 
één enorme unieke ervaring dat ik de rest 
van mijn leven zal koesteren. Ik ben er 
van overtuigd dat projecten als deze voor 
de mensen ter plaatse het verschil 
kunnen maken. Daarom ben ik 
supergemotiveerd. Bovendien reken ik op 
mijn nieuwsgierigheid om tijdens dit jaar 
unieke plaatsen in Peru te ontdekken en 

Peruviaanse mensen te ontmoeten. 
Binnenkort overstelp ik jullie met leuke 
anekdotes en verhalen.” 
 
Volg Lieselotte’s ervaringen en avonturen 
op www.tumbador.be). 
 

en … Dirk Deckers 

 
 
Dirk Deckers reageerde enkele maanden 
terug op onze oproep/vacature. 
 
Hij stelde ons voor om te helpen met het 
versturen van de nieuwsbrief, het 
bundelen van de actiepunten die wat 
opvolging vergen en te fungeren als 
centraal aanspreekpunt voor materiaal en 
informatie. Een hele boterham. 
 
Wij appreciëren zijn hulp enorm en laten 
hem zich even zelf voorstellen: 
 
"Wat kan ik jullie allemaal over mezelf 
vertellen? Ik ben 57 jaar en 28 jaar 
gelukkig gehuwd met Simonne Mertens 
(een collega van Dirk Maes, waardoor ik 
in contact kwam met Tumbador vzw). 
Ik woon sinds 1990 in Kapellen. Ik speelde 
ruim 20 jaar intensief handbal, zowel op 
nationaal als internationaal niveau. Sinds 
8 jaar geef ik computeropleidingen aan 
senioren en computerleken. Dat is een 
heel fijne bezigheid, vooral omdat je veel 
waardering krijgt van deze cursisten. In 
het begin heb ik Tumbador vzw geholpen 
met het tappen tijdens concerten in het 

http://www.tumbador.be/


Sportpaleis. Toen ik van Dirk Maes 
vernam dat Tumbador vzw op zoek was 
naar hulp op administratief gebied, heb ik 
me hiervoor kandidaat gesteld.” 
 

Achter de schermen…de G20 (-5) in 
San Miguel 

 
APDISMA, de vereniging voor personen 
met een handicap in San Miguel 

Vijftien organisaties zaten op 12 maart 
samen rond de tafel in San Miguel (Peru) 
om te praten over het welzijn van 
personen met een handicap(PmH). 

Met de steun van OMAPED en APDISMA, de 
twee belangrijkste verenigingen die 
instaan voor het welzijn van PmH, zetten 
de kerngroep rond PmH en Sara, onze 
vrijwilligster, dit initiatief op poten. 

Wat kunnen de organisaties/verenigingen 
uit San Miguel doen voor PmH? Dat was de 
centrale vraag waarrond alles die dag 
draaide. 
 
De uitnodigingen werden verstuurd en het 
was –toch een beetje bang- afwachten 
hoeveel volk er op af ging komen. 
 
Sara vertelt: “Donderdag 12 maart, 
11.15u: slechts vier personen aanwezig. 
Maar gelukkig, geen paniek nodig! 
Volledig in overeenstemming met de ge-
renommeerde Peruaanse ‘stiptheid’ was 
er rond de klok van twaalf voldoende volk 
om de presentatie van start te laten 
gaan. Onder de aanwezigen: 
afgevaardigden van de politie, het 
ziekenhuis, CETPRO (Centrum voor 
volwassenen-onderwijs) en de 
‘agricultura’. De vertegenwoordigers van 
Tumbador vzw, OMAPED en APDISMA 
stelden zich elk apart voor en 
onverwachts leek het startschot gegeven 
te zijn voor een overweldigende golf van 

reacties. De communicatie over en weer 
tussen de verschillende organisaties was 
heel groot! Iedereen stond te popelen om 
het woord te krijgen en zijn zegje te 
doen. Het UGEL (het Ministerie van 
onderwijs) zou ijveren voor een school 
voor kinderen met een handicap met 
gespecialiseerd personeel, CETPRO stelde 
voor om PmH gratis les te laten volgen, 
het ziekenhuis was bereid om mee te 
helpen aan de uitbouw van het 
revalidatiecentrum, het Ministerie van 
landbouw beloofde om APDISMA te helpen 
met de opstart van een caviakwekerij om 
zo een vaste bron aan inkomsten te 
hebben. Enzovoort, enzoverder. 
 
De enthousiaste woorden moeten zich nu 
omzetten in daden. Het is nog afwachten. 
Maar de intentie en reacties waren alvast 
zeer hartverwarmend!” 
 
Hoe dit verhaal wordt vervolgd, kan je 
lezen op www.tumbador.be of in één van 
onze volgende nieuwsbrieven. 
 
Dodentocht 14-15 augustus 2009 

Haal je wandelschoenen maar al uit de 
kast! 
 
Naar goede gewoonte helpt Tumbador 
vzw stappers bij de Dodentocht-
uitdaging. Jawel, tot 100km wandelen 
voor het goede doel, en dit op 14-15 
augustus. Hoe werkt het precies? 
Personen en/of bedrijven die deelnemen 
worden door ons onderweg geholpen met 
extra massages, logistieke steun en een 
goede dosis animatie en motivatie. 
 
Stappers steunen ons door zich op hun 
beurt per kilometer te laten sponsoren. 
Het maakt niet uit hoe ver je komt, elke 
stap verder draagt een extra steentje bij!  
 
Voor meer informatie, stuur een mailtje 
naar dodentocht@tumbador.be of surf 
naar onze website. 
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Benefiet: eetfestijn en improvisatie-
theater 
 
Naar jaarlijkse traditie organiseren we 
ook dit jaar een benefiet ten voordele 
van onze projecten in Peru en 
Guatemala. We trakteren jullie opnieuw 
op heerlijke culinaire gerechten en 
sluiten dit maal ’s avonds af met een 
heus improvisatietheater! 
 
Komt dat proeven! Komt dat zien! 
 
Adres: zaal Zonnedauw, 
 Kapellensteenweg 170, 
 2920 Kalmthout 
Datum: zaterdag 20 juni 2009 
 
Wat:       12u-20u eetfestijn 
              21u-22.30u improvisatietheater 
 
Naar goede gewoonte voorzien we ’s 
middags ook kinderanimatie en laten we 
tegen de avond de exotische cocktails 
shaken! 
 
Uitnodiging met meer informatie mag u 
weldra in uw mailbox verwachten. 
 
 
Oproep 
 
Het vacaturehoekje op het feest ter 
gelegenheid van ons vijfjarig bestaan, 
een oproep in onze nieuwsbrief,… 
 
Het moge duidelijk weze dat Tumbador 
vzw nog steeds steunt op talrijke 
vrijwilligers en hier nooit genoeg van 
heeft.  Hulp is er nooit te kort. 
 
Voelt u het ergens kriebelen? Al is het 
minimaal in het puntje van je 
allerkleinste teen? Aarzel niet en 
beantwoord onze motivatie-formulier-
enquête. 
 
Wij willen graag weten wie welke kennis 
heeft, wie wat graag doet en wie wij 
wanneer mogen contacteren.  
 
Meehelpen omvat 101 dingen. Eénmaal 
per jaar op onze benefiet de slingers 
ophangen, een artikel in onze nieuwsbrief 
schrijven, het bestuur uitleggen hoe 
vrijwilligers verzekerd kunnen worden? Je 
kan het zo gek niet bedenken of je kunt 
ons helpen. 
 
We hebben een kleine vragenlijst (zie 
vervolg nieuwsbrief) opgesteld waarin je 

kan aanduiden met welke vragen we je 
mogen lastigvallen en wanneer. Vul ze 
gerust in en bezorg het ons terug op 
info@tumbador.be. We behandelen deze 
gegevens met de nodige 
vertrouwelijkheid. 
 
 
 
Wist je dat... 

…ons adressenbestand bestaat uit 2.100 
adressen waarvan 1.500 e-mail adressen 
en 600 postadressen? 

…we beroep kunnen doen op 400 
enthousiaste tappers? 

…de school ‘De Merode’ in de Frans Van 
Hombeekplein 17 te Berchem een 
wandeltocht organiseert van 5 tot 15 km 
waarvoor zij geld inzamelen t.v.v. 
Tumbador vzw? 

…en deze zelfde school op 9 mei een 
schoolfeest in het teken van Guatemala 
op poten zet? 

… Tumbador vzw op 18 april 2009 zijn  
jaarlijkse kwis organiseert? 

…de vragen van deze kwis misschien uit 
deze nieuwsbrief komen?  

 
Tot ziens, horens of lezens! 
 
Dirk, Veerle, Stefan, Irene, Kim, Ilse 
en Olivia! 
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Motivatie-formulier-enquête: “Wilt u ons helpen? Wij weten hoe!” 
 
1. Voor welke activiteiten interesseert u zich het meest? 

o Algemene kwis 
o Muziekkwis 
o Dodentocht 
o Sportpaleis 
o Benefiet 
o Andere:… 

 
2. Ik heb volgende technische vaardigheden: 

o Word 
o Excel 
o Powerpoint 
o Photoshop 
o Adobe première (videobewerking) 
o Internet (html, sgml) 
o Andere: … 
 

3. Ik heb volgende theoretische kennis: 
o Taal (Spaans, Frans): andere? 
o Boekhouding 
o Verzekeringen 
o Recht 
o Werking vzw’s 
o Andere: … 
 

4. Ik heb volgende persoonlijke vaardigheden: 
o PR vaardigheden 
o Een vlotte pen 
o Foto- en/of filmver- en bewerking 
o Bloggen en andere internetapplicaties 
o Creatief 
o Andere:… 

 
5. Ik wens mee te vergaderen en te brainstormen? 

o Op een bestuursvergadering (6 à 8x per jaar) 
o In een Zuid-werkgroep (rond activiteiten in Latijns-Amerika, vrijwiligers,…) 
o In een Noord-werkgroep (rond activiteiten in België: benefiet, kwis, 

dodentocht,…) 
o Tijdens de algemene vergadering (1x per jaar) 
o Nee, ik wens niet mee te vergaderen 

 
6. Hoe vaak wilt u helpen? 

o Ik wil mij éénmalig inzetten bij een activiteit van mijn keuze 
o Ik wij mij op regelmatige basis inzetten: 

o 1x per jaar 
o 1x per kwartaal 
o 1x per maand 
o Meerdere keren per maand 
o Maakt niet uit 

 
 
 



7. Ik help graag: 
o Op dag zelf van een activiteit (klaarzetten, opdienen, opruimen,…) 
o Praktische voorbereiding (mails opstellen, boodschappen doen,…) 
o Andere:… 

 
8. Ik help bij voorkeur 

o Overdag 
o ’s Avonds 
o Weekend 
o Maakt niet uit 

 
9. U wil helpen? Praktisch? 

o Tumbador vzw mag mij altijd contacteren 
o Ik reageer liever zelf op een oproep 

 
10. Via welke weg mogen wij u contacteren? 

o e-mail (adres?) 
o GSM / vaste telefoon (nummer?) 

 
 
Andere opmerkingen? 
… 
 
Stuur uw ingevuld formulier naar info@tumbador.be of naar Tumbador vzw, 
Ericalaan 42, 2920 Kalmthout. 
 
Hartelijk dank voor uw feedback! 
De Tumbadorianen. 
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