
 
 
 

Nieuwsbrief april 2010

Intro 

“Een goeie Lente!” Een nieuw 
seizoen, een nieuwe nieuwsbrief. We 
hebben opnieuw papier tekort om alle 
gebeurtenissen van de afgelopen 
maanden en aankondigingen voor de 
komende maanden -hier en in het 
zuiden- te verwoorden. 

Neem dus zeker ook af een toe een 
kijkje op onze Tumbadorsite of op de 
blogs van onze vrijwilligers ter 
plaatse. Daar vind je meer 
uitgebreide informatie en ook foto's. 

Geniet alvast van dit beknopt 
overzicht! 

 

Personeel in de kijker 

Regelmatig zetten we hier een 
patiënt of vrijwilliger in de kijker. Dit 
keer is het de beurt aan het 
personeel! ‘Personeel? Tumbador 
werkt toch enkel met vrjwilligers?’ 
horen we jullie denken. Ja, onze 
Belgische medewerkers, zowel in het 
zuiden (Marijke, Lieselotte, Liesbeth, 
Inge, Els,…) als in België (bestuur, 
werkgroepen rond de projecten, 
sportpaleis, benefieten,…) zetten zich 
vrijwillig en onbezoldigd in. Maar in 
Peru en Guatemala lopen er ook heel 
wat medewerkers rond en sommigen 
onder hen hebben een bezoldigde 
functie! Dringend tijd om hen eens 
aan jullie voor te stellen.  

Peru 

In Peru hebben we een project in 
Ayacucho en één in San Miguel. Sinds 
januari coördineert Perci beide 
projecten. Op deze manier kunnen we 
wat organisatorische last van de 

schouders van onze Belgische 
vrijwilligers halen en krijgen de 
projecten wat meer Peruaanse 
zelfstandigheid. In Ayacucho stellen 
we nog 6 andere mensen tewerk. 
Ana, verpleegster, werkt al sinds dag 
1 als hulpkine waarvoor ze dankzij 
Tumbador een opleiding genoot. 
Verder hebben we onze Sociaal 
Assistente Edith (tijdelijk vervangen 
door Sergia) die een belangrijke rol 
speelt in de evaluatie van sociale 
situatie van de families die bij ons 
komen aankloppen voor hulp. 
Boekhoudster Danitza zorgt dat de 
uitgaven correct worden bijgehouden. 
Zulma is verpleegkundige en 
verantwoordelijk voor de goede gang 
van zaken in ons Dagopvangcentrum 
voor kinderen met een handicap. Zij 
wordt hiervoor bijgestaan door twee 
deeltijdse medewerkers: verpleegster 
Sandra en verzorgster Margot. Deze 7 
mensen werken aan een lokaal loon, 
door Tumbador vzw betaald. 

Guatemala 

In San Rafael wordt de kinesitherapie 
momenteel gegeven door Martita en 
Ana-Luisa (studente kinesitherapie). 
Melva is de onderwijzeres voor 
kinderen met mentale retardatie en 
wordt daarin bijgestaan door Merlin 
die oorspronkelijk vrijwilligster was. 

 

Martita en Melva worden betaald 
dankzij lokale fondsen, net als Merlin 
en Ana-Luisa. Last but not least 
hebben we Don Rafael die geheel 
vrijwillig de financiën en PR op zich 
neemt en Lidia, de ‘mama’ van de 
lokale organisatie die eveneens op 
vrijwillige basis bergen werk verzet. 



België  

Ook in het ‘noorden’ (België) hebben 
we sinds kort een écht personeelslid. 
Heleen Sabbe, kinesitherapeute en 
vrijwilliger van het eerste uur bij 
Tumbador, heeft de (tijdelijke) taak 
aanvaard om een grondige analyse te 
maken van onze ‘zuidwerking’. 
Tumbador draait op volle toeren en 
daarom is de nood voor regelmatige 
evaluatie hoog. ‘Hoe kunnen we nog 
beter doen wat nu al goed gaat?’ Op 
basis van Heleens analyse zullen we 
o.a. beslissen of er in België een 
coördinator zal aangesteld worden die 
alle zuidprojecten overkoepelt. We 
wensen Heleen veel succes met deze 
taak en kijken erg uit naar de 
resultaten! 

 

Noche Latina in Leuven! 

Op vrijdag 12 februari organiseerde 
Tumbador haar eerste Latina 
afterwork party in Leuven. 

In Villa Ernesto was het die avond 
gezelligheid troef. Even waande je je 
in meer exotische oorden. Cocktails, 
tapas, muziek,... . Wat kan je meer 
verlangen op een bar-koude 
winteravond?  

We verkochten zo'n 100 tapaskaarten. 
Goed voor 300 heerlijke tapas.  

Het was bovendien een warm 
weerzien voor veel van onze oud 
vrijwilligers.  

Dankjewel voor jullie massale 
opkomst! 

 

Benefiet 5-6 juni 2010 te Kalmthout 

Vond u het het vorige jaar ook zo 
lekker? Likt u in gedachten nog steeds 
uw vingers af? 

 

Onze koks hebben zich opnieuw 
geëngageerd om u -gedurende deze    
twee(!) dagen- het beste uit de 
Latijnsamerikaanse keuken voor te 
schotelen. 

 

Hou dus goed uw mailbox of 
www.tumbador.be in de gaten want 
weldra kan u opnieuw inschrijven 
voor een overheerlijke maaltijd. 

 

Werchter 2010… Here we come! 

De kogel is door de kerk: Tumbador 
verlegt zijn grenzen op muziekgebied 
van Antwerpen naar Werchter!  

 
Hiervoor zijn we per dag op zoek naar 
een dertigtal mensen die ons komen 
helpen onder ongeveer dezelfde 
voorwaarden als in het Antwerpse 
Sportpaleis: een aantal uurtjes 
werken en een aantal uurtjes 
genieten van de muziek en de sfeer 
op de wei! 
 
Dit zowel voor Rock Werchter als 
voor Werchter Boutique en Classic. 
 
Uiteraard is er overnachtings-
mogelijkheid, eten en drank voorzien. 

 
We zijn op dit moment de praktische 
kant aan het uitwerken. Van zodra dit 
op papier staat, brengen we jullie tot 
in de kleinste details op de hoogte! 

 

Voor diegenen die nu reeds volmondig 
JA zeggen op dit voorstel: hou alvast 
1, 2, 3, 4 en 5 juli vrij, evenals 10 
en 12 juli ! 

 

Indien je al meer info wil: stel je  
onmiddellijk  kandidaat door te 
mailen naar werchter@tumbador.be . 

 



Wist je dat... 

... De basisschool 'De Vlam' uit  
Menen, in het kader van Broederlijk 
delen, een actie t.v.v. Tumbador 
organiseerde? Eind maart 
organiseerde deze school allerlei 
spelen voor hun leerlingen: netbal 
met één oog afgeplakt; basketbal met 
een arm op de rug; geblinddoekt een 
koord volgen, enz. Net iets moeilijker 
dan de leerlingen gewend waren! 

 

...Liesbeth Verhelst een circusweek 
voor de personen met een handicap 
organiseerde in San Miguel? Zij werd 
hierbij geholpen door Sofie, die een 
opleiding aan de circusschool volgde 
en Inge Demey, onze ergotherapeute 
in Ayacucho. 

 

… de Scharrekes een kwis 
organiseerden en   1.000 € van hun 
opbrengst aan Tumbador vzw 
schonken ? 

 

...Physiohuman vzw bij hun 
ontbinding 2.000 € doneerde aan 
Tumbador vzw? 

 

...Eveline Deroo de bongobon won 
die we uitreikten ter gelegenheid van 
onze Noche Latina? 

 

...Tumbador vzw zich nu ook op 
Facebook bevindt, met een 
Nederlandstalige maar binnenkort ook 
met een Spaanstalige pagina? 

 

...je bij een schenking van méér dan 
30 EURO nog steeds recht hebt op een 
fiscaal attest? 

 

...Veerle Deckers op 24 april a.s. te 
Roeselaere de “slimste van San 
Miguel” organiseert? Deze 
vrijwilligster vertrekt in juli naar San 
Miguel. Inschrijven is nog steeds 
mogelijk. 

 

…op 28 april vrijwilliger Lieselotte 
Vlaeminck terugkeert uit Ayacucho 
waar ze de fakkel heeft overgedragen 
aan Els Bouden?  

 

… de pastorale werkgroep van het 
Sint-Augustinusinstituut in Aalst de 
opbrengst van hun posterbeurs op 30 
april aan Tumbador zal schenken? 

 

...op 8 mei a.s. onze jaarlijkse 
Tumbadorkwis plaatsvindt in GITOK te 
Kalmthout? 

 

...indien uw handen kriebelen, we 
altijd helpers met open armen 
verwelkomen?  

 

 

Ziezo, dit was het weer. 

Graag zien we jullie terug op één van 
onze volgende activeiten. 

Met onze oprechte dank voor jullie 
massale en blijvende ondersteuning 
en … 

 

...tot de volgende keer! 

 

De Tumbadorianen, 

Kim Caluwé, Stefan Hertling, Irene 
Claes, Olivia Hoornaert, Ilse Vastiau, 
Dirk Maes, Veerle Hertling en Heleen 
Sabbe.  

 

 

… en alle Noord-Zuid vrijwilligers 

 

 


