
 
 
 

Nieuwsbrief juli 2010

De zomer brengt weer heel wat 
nieuws zowel uit het Zuiden als het 
Noorden. 

We starten echter met slecht nieuws 
uit Peru. Eén van de patiënten van 
ons revalidatiecentrum in Ayacucho is 
helaas overleden. In een kort verslag 
schetsen we hoe hij met ons in 
contact kwam. 

De overgang naar het meer 
positievere nieuws is altijd moeilijk, 
maar willen we jullie toch niet 
nalaten nieuws te brengen over onze 
nieuwe vrijwilligster in San Miguel en 
over een nieuw huis in Ayacucho. Ten 
slotte brengen we een kort verslag uit 
over onze activiteiten tijdens de 
festivals in Werchter en onze 
jaarlijkse benefiet. 

Veel leesgenot! 

Rust zacht Allinzon 

Allinzon, één van de eerste patiënten 
in Ayacucho, is afgelopen week op 25-
jarige leeftijd overleden. Hij had de 
spierziekte van Duchenne. Deze 
aandoening tast progressief al het 
spierweefsel aan totdat de patiënt 
door ademhalingsproblemen overlijdt. 

Toen Allinzon voor het eerst kwam 
aankloppen bij Kuskanchik was de 
diagnose van de ziekte van Duchenne 
nog niet gesteld. Hij zat toen al in 
een rolstoel en vertoonde grote 
veralgemeende spierzwakte. Zijn 
broers raadden hem aan veel vlees te 
eten om zo zijn spiermassa te laten 
aangroeien. Toen Allinzon te weten 
kwam dat hij een spierziekte had, 
zocht hij op het internet alle 
informatie over deze ziekte op. 

Wanneer hij aan kinesitherapeute 
Tine vroeg of het waar was dat 
personen met de ziekte van Duchenne 
niet ouder dan 30 jaar worden, kreeg 
ze een krop in de keel.  

 

Ana, onze Peruaanse hulp-kine voegt 
toe: “Allinzon was in het begin enorm 
verlegen. Toen hij zich hier begon 
thuis te voelen bloeide hij open en 
bleek hij een zeer intelligent iemand, 
die veel opzoekwerk deed rond zijn 
ziekte en constant vragen stelde. Hij 
was de hele tijd bezig met middelen 
te zoeken om toch niet zo snel 
achteruit te gaan. Therapie was één 
van deze middelen. Hij kwam hier 
graag, maar had veel problemen om 
hier te geraken. Spijtig genoeg ziet 
men in Peru niet altijd het nut in van 
om het even welke behandeling voor 
personen met een handicap. Zo dacht 
ook zijn familie erover: waarom 
moeten we hem naar de therapie 
brengen als hij toch zal overlijden? 
Dus zocht hij verder naar iemand die 
hem kon helpen. Toen hij Ivan, een 
persoon met een hemiplegie, 
tegenkwam klikte het onmiddellijk. 
Ivan haalde Allinzon op en zo kwamen 
ze samen op therapie. Allinzon had 



een enorm doorzettingsvermogen. Dit 
merkte je tijdens de therapie, maar 
ook daarbuiten. Omdat het voor hem 
zo goed als onmogelijk was 
buitenshuis te studeren, schafte hij 
zich cursussen aan en studeerde 
zelfstandig”.  

Tot enkele weken geleden is Allinzon 
nog op therapie gekomen (de foto 
dateert van zijn laatste therapie). 
Daarna ging het pijlsnel bergaf. 
Vorige week maandag moesten we 
afscheid van hem nemen. 

Veerle Deckers, nieuwe 
vrijwilligster in San Miguel 

Op onze nationale feestdag stapte ze 
resoluut op het vliegtuig richting 
Peru. Haar bagage bleef helaas 
enkele dagen achter in Madrid, maar 
Veerle zelf geraakte zonder 
oponthoud in Peru. 
Een bewogen start van haar jaar als 
vrijwilligster in San Miguel. 
Veerle stelt zich hier even kort voor: 
“De keuze om als vrijwilliger voor 
Tumbador vzw naar Peru te trekken 
was snel gemaakt. Dit voorjaar trok ik 
reeds voor twee en een halve maand 
op stage naar Senegal. Dit was een 
fantastische ervaring. Na mijn studies 
kinesitherapie, had ik zin in een 
nieuwe uitdaging. Op 21 juli 2010 
vertrok ik als nieuwe vrijwilliger naar 
San Miguel (Peru) om er Liesbeth 
Verhelst af te lossen. Ik sta te 
popelen om kennis te maken met de 
gang van zaken, de gewoontes en 
tradities, de Peruaanse cultuur en nog 
zoveel meer. Dat ik dit een jaar lang 
kan combineren met het werk als 
kinesitherapeut is gewoon 
fantastisch! Mijn vele jaren ervaring 
als lid en leiding in de vksj en als 
monitor in Bloemenstad vzw zullen 
mij zeker helpen om dit tot een nog 
mooiere en intensere ervaring te 
maken.” 
Volg Veerle haar ervaringen op: 

http://veerledeckers.wordpress.com/ 

Een huis gekregen in Ayacucho! 

Soms gebeuren er wonderlijke zaken… 
Er waren eens twee heren van de 
Nederlandse stichting Huize 
Buitenveldert die naar Ayacucho 
kwamen met het plan een huis te 
kopen voor Kuskanchik vzw (nvdr: 
onze lokale organisatie). Ze kwamen 
aan op een zondagochtend, waar ze 
verwelkomd werden door het 
fantastische Kuskanchik team en  
waar ze de streekspecialiteit voor 
geschoteld kregen. Nadien gingen ze 
op tocht om de panden die in 
aanmerking kwamen te bekijken. Het 
was al snel duidelijk dat één pand er 
met kop en schouders bovenuit stak. 
Dat mochten ze echter niet laten 
merken aan de eigenaars. Er moest 
nog onderhandeld worden over de 
prijs. Eerst moesten ze het bespreken 
met een ingenieur, want het pand 
moest uiteraard aangepast kunnen 
worden aan de noden van personen 
met een handicap. Daarna startten de 
onderhandelingen met de eigenaar. 
Dat was een hele uitdaging (want 
zoals geweten is het ego van de 
gemiddelde Ayacuchaanse man groter 
dan zijn lengte ). Dankzij 
uitstekende onderhandelingen lukte 
dit uiteindelijk en op het einde van 
die week werd het contract getekend. 
Ze hebben Kuskanchik vzw een 
droomcadeau bezorgd: een pand in 
het centrum van de stad waarin ons 
dagcentrum en revalidatiecentrum 
(waarvoor we tot nu 2 aparte huizen 
moesten huren!) samen 
ondergebracht kunnen worden. Als de 
verbouwing volgens plan verloopt, 
kunnen we het pand in oktober 
betrekken. 

Tumbador meets Werchter 2010 

Na het Sportpaleis nam Tumbador een 
nieuwe uitdaging aan: Werchter! 
Waar ons werk in het Sportpaleis erin 
bestaat om de togen te bemannen, 
moesten we ditmaal het verkeer in 
enkele straten regelen en Pringles-
chips aan de man te brengen. 

Door de warmte op Werchter was de 
verkoop van chips geen succes; het 

http://veerledeckers.wordpress.com/


bier verkocht daarentegen des te 
beter. We hadden onze handen vol 
werk met het doorlaten van de juiste 
auto's en het tegenhouden van de 
andere auto’s aan de Wijgmaalse 
steenweg. Niet iedereen was even 
gelukkig dat hij de straat niet mocht 
inrijden, maar al bij al waren de 
reacties heel positief. Ook de vrouw 
van Prince diende zich aan bij onze 
post... 

Ook op muzikaal vlak was deze 
Werchter-editie een succes te 
noemen. Tijdens Rock Werchter 
mochten wij ondermeer genieten van 
Muse, Faithless, The Editors en Pearl 
Jam. Zij verwarmden de wei met hun 
muziek, al was dat met temperaturen 
ver boven de 30°C niet echt nodig. 

Op zaterdag zette Prince tijdens 
Werchter Boutique de wei in vuur en 
vlam. Het meest magische moment 
was ongetwijfeld 'Purple Rain'. Net 
toen hij dat inzette, begon het te 
stortregenen, waarbij paars licht er 
echt 'Purple Rain' van maakte. Zodra 
de laatste noten van dit liedje 
gespeeld waren, stopte het ook weer 
met regenen. De muziekgoden leken 
het wel zo geregeld te hebben. 

De afsluiter was Werchter Classic op 
maandag. Ondermeer Daan, Amy 
MacDonald en The Black Eyed Peas 
gaven het beste van zichzelf. Mika 
zette de wei volledig op stelten en 
trok moeiteloos het publiek mee. 

Wat ons betreft: op naar volgend 
jaar! Hou zeker en vast 30 juni, 1, 2 
en 3 juli 2011 maar al vrij! 

Uiteraard danken wij van harte alle 
vrijwilligers voor hun, vaak dagen- en 
nachtenlange, inzet! Dit heeft weer 
een mooie duit gedaan in het 
sponsorzakje voor onze projecten in 
Guatemala en Peru! 

Terugblik op Benefiet Kalmthout 

Op zaterdagavond 5 en zondagmiddag 
6 juni organiseerden we ons jaarlijks 
eetfestijn te Kalmthout. De opkomst 
was groot! De aanwezigen hadden 
geen ongelijk: we boden wederom 
enkele toppers uit de Peruaanse en 
Guatemalteekse keuken aan: een 
Chalupa of een Duo de Sudamérica; 
een Enchilada, Rocoto Relleno of een 

Encocado de pescado. Voor ieder wat 
wils. Deze gerechten kwamen op tafel 
dankzij onze fantastische kookploeg 
o.l.v. Mark en Thea Bierbooms. 
Om de dorst te laven werden er 
verschillende -alcoholische en niet-
alcoholische- cocktails geschonken. 
Voor de allerkleinsten was er een 
speelhoek en een springkasteel zodat 
de ouders in alle rust konden 
genieten van de overheerlijke 
gerechten! 
 
Voor sfeerfoto’s verwijzen we u graag 
naar www.tumbador.be. 
 
Wist je dat… 

… Tumbador er dit jaar niet bij is 
tijdens de Dodentocht, maar toch alle 
sympathiserende stappers veel succes 
en plezier toewenst? 
 
Tot de volgende keer! 

We wensen u nog warme en zachte 
zomeravonden en hopen u weldra 
opnieuw –via deze nieuwsbrief, op 
facebook of op één van onze 
activiteiten- te ontmoeten! 

De Tumbadorianen, 

Kim Caluwé, Stefan Hertling, Irene 
Claes, Olivia Hoornaert, Ilse Vastiau, 
Dirk Maes, Veerle Hertling en Heleen 
Sabbe. 
… en alle Noord-Zuid vrijwilligers 
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