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Terugblik op Benefiet in Kalmthout
Klasse, lekker, professioneel, “Doe de
complimenten aan de keuken”,
vlotte, vriendelijke bediening,... Zo
werd
ons
Latijns-Amerikaans
eetfestijn op 20 juni in Kalmthout
omschreven. Wie er niet bij was,
heeft zeker wat gemist! Veel dank
aan alle bezoekers en iedereen die
erbij was om te helpen! Binnenkort
kan je nog nagenieten via de foto’s op
www.tumbador.be.
Verslag vanuit Ayacucho (Peru)
Lieselotte Vlaeminck, vrijwilliger als
kinesitherapeute in Peru, vertelt:
“Zaterdagochtend 23 mei, 9u in
Ayacucho, het belooft een heerlijke
dag te worden. Wij, Emilie Wouters
en ikzelf, gaan op daguitstap met de
kinderen van ons revalidatiecentrum,
hun ouders en onze plaatselijke
medewerkers. Eén van de mama’s is
deze ochtend om 3u opgestaan om de
picknick (arroz chaufa= rijst met kip)
klaar te maken, waar nu nog snel de
laatste hand aan wordt gelegd. Dan
snel allemaal de bus op en weg zijn
we! De dagtrip gaat richting Huatatas,
een dorpje net buiten Ayacucho, waar
we een terrein en dus veel
speelmogelijkheden
ter
onzer
beschikking
hebben.
Heerlijk!
Iedereen voelt zich al snel op zijn
gemak en de tijd voor spelletjes is
aangebroken!
De groepen worden kriskras verdeeld,
wat de kennismaking alleen maar ten
goede komt. De teams zien er klaar
uit voor de strijd en daar gaan we dan
met de eerste estafette. Zaklopen,
wat een enthousiast strijdgewoel! Aan
de zijlijn wordt hevig gesupporterd en

jammer maar helaas, mijn groepje
mist net de podiumplaats. Misschien
hebben we meer geluk bij de
volgende. En wees daar maar zeker
van! Eén iemand uit het team moet in
korte tijd zoveel mogelijk kleren
aangtrekken. Deze maal halen we
goud!
Met de overwinning in ons hoofd en
de klok op 12 uur, is het tijd voor
middagpauze. De heerlijke arroz
chaufa wordt gretig verorberd. De
kinderen ontdekken al snel dat er ook
een ploeterbadje is, terwijl de
volwassenen eerder gaan voor een
partijtje volleybal.
Na de leuke en sportieve ontspanning
nestelen we ons allemaal in een cirkel
in het gras en spelen we “muzikaal
pak”. Spanning en plezier alom, want
bij wie zou de muziek stoppen en
krijgt dus de verrassing binnenin het
pak?
Een
klerenketting
en
een
woordenslinger later waren we
allemaal doodop. Moe, maar met een
leuke dag als herinnering keren we
tevreden terug naar huis.”
Aflossing in San Rafael (Guatemala)
Half juni vertrok Marijke Nickmans
uit Lanaken naar San Rafael. Marijke
is leerkracht lager onderwijs met
specialisatie bijzonder onderwijs. Zij
gaat in Guatemala een jaar de handen
uit de mouwen steken om zo mee te
bouwen aan de multifunctionele
revalidatie die we er voor ogen
hebben. Haar missie is het resultaat
van een samenwerking tussen ons en
vzw
Stijn.
Deze
organisatie
(www.stijn.be) is vooral actief in

België en de centra die deel uitmaken
van vzw Stijn willen op een
deskundige en geïnspireerde wijze
het welzijn van personen met een
handicap bevorderen. Het is echter in
het
kader
van
hun
project
‘Internationale Samenwerking’ dat
Marijke voor een jaar naar San Rafael
trekt. Wanneer Siebrig Scheere in
augustus uit San Rafael terugkeert,
zal de ‘gewone’ kinesitherapie verder
verzorgd worden door Marthita
Monterroso, die jullie misschien vorig
jaar op onze Fiesta in Merksem
hebben leren kennen. Zoals Marijke
zelf zegt, “Als ik met andere culturen
en gewoonten kan bezig zijn, ja dan
LEEEEF ik, dan ben ik op mijn
enthousiasts!” Wij wensen Marijke
dan ook een tof, succesvol en leerrijk
jaar!
Dodentocht 2009: 5

de

keer!

Op 14 en 15 augustus staat Tumbador
vzw weer op scherp om jullie te
steunentijdens de Dodentocht® in
Bornem. Voor ons is het de 5de
deelname, de tocht zelf wordt dit
jaar
voor
de
40ste
keer
georganiseerd. Er wordteen grootse
apotheose bij de start op vrijdag 14
augustus om 21u verwacht. Als je
interesse hebt om te sponsoren, mee
te wandelen (ookal is het niet de
volle 100 km) of bij de ondersteuning
van de stappers te helpen, mail dan
naar dodentocht@tumbador.be! Meer
info vind je op onze website!
Nieuwe vrijwilligers in Peru
Voor de meesten onder ons mag de
zomer liefst nog heel lang duren.
Maar wij kennen twee jongedames
voor wie de herfst niet snel genoeg
van start kan gaan, want dan
vertrekken Liesbeth Verhelst en Inge
Demey naar San Miguel en Ayacucho.
Liesbeth is kinesitherapeute en zal in
San Miguel de fakkel overnemen van
Sara Deconinck. Met een geslaagde
marathon in de benen, zal zij deze
uitdaging ook zeker goed aanpakken!
Inge is de eerste ergotherapeute die
wij als vrijwilliger uitsturen. In
Ayacucho zal zij heel nuttig werk
kunnen
verrichten
in
het

dagopvangcentrum voor kinderen met
een handicap en ook bij de kinderen
thuis kan er nog héél wat verbeterd
worden aan de woonomgeving. Inge
zal samenwerken met Lieselotte en
het lokaal personeel in Ayacucho.
Liesbeth zal vooral samenwerken met
lokale organisaties in San Miguel en
met de sociaal assistente Edith en
coördinator Wilmer, die zowel in San
Miguel als Ayacucho actief zijn.
Beiden hebben al heel wat ervarig in
het jeugdwerk en met personen met
een handicap. Wij wensen Inge en
Liesbeth de tijd van hun leven toe en
we hopen samen met hen weer een
hele groep (arme) personen met een
handicap te kunnen helpen.
Oproep
Krijg je deze nieuwsbrief via de post,
maar wil je hem evengoed via e-mail
ontvangen? Laat ons dan graag uw email adres weten door een mailtje te
sturen naar info@tumbador.be. Zo
helpen we het milieu een stapje
vooruit en kunnen we besparen op
postzegels!
Wist je dat...
... de ouders van de kleine Mathieu
Le Bussy bij zijn geboorte familie en
vrienden hebben uitgenodigd om een
bijdrage aan Tumbador vzw te
storten? Dank voor jullie gulle steun!
...ook in 2009-2010 alle giften vanaf
€30 aan Tumbador vzw fiscaal
aftrekbaar zijn?
Geniet van de zomer!
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