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Januari 2022 
Eerst en vooral wensen we jullie een gezellige kerst en het allerbeste voor bovenal een gezond 

nieuw jaar. Jammer genoeg zullen we in dat nieuwe jaar 2022 nog verder moeten leven met 

Corona, waardoor plannen maken vaak moeilijk is. Zo moesten we onze geplande brunch 

annuleren. Hopelijk kunnen we jullie wel snel terug in gezonde levende lijve zien in 2022! Cheers! 

December: Cadeaumaand maar ook ... 

De maand waarin Tumbador (en andere vzw’s) de meeste giften ontvangen. Vorig jaar 

ontvingen we 40% van alle stortingen in de maand december. En elk jaar zijn er sympathisanten 

die ... iets te lang wachten, zodat het bedrag maar begin januari op onze rekening komt     . 

Elke euro blijft welkom! Immers, de steun aan onze projecten in Peru en Guatemala gaat 

onverminderd verder, maar de pandemie blijft ons parten spelen: geen Sportpaleisgroep 

events in ‘t eerste semester, idem voor schoolprojecten. Een beperkte activiteit op 

zomerfestivals. Geen Dodentocht, geen brunch, ... Ook dit jaar zullen onze inkomsten ver onder 

het niveau van de uitgaven blijven. En zoals reeds eerder gemeld: er is een financiële reserve. 

Maar we willen deze uiteraard zo snel mogelijk terug op het niveau van 2019 brengen. 

Daarom, beste lezer, rekenen we nog eens op jou! Je weet dat veel vrijwilligers zich binnen de 

vzw belangeloos inzetten voor de revalidatieprojecten in Peru en Guatemala. Je weet dat deze 

projecten een grote lokale behoefte aan aandacht voor personen met een beperking invullen. 

In deze landen is de gezondheidszorg een ... aandachtspunt, zeker in de landelijke gebieden 

waar wij actief zijn. En de pandemie maakt de toestand nog erger. En je weet ook dat van elke 

€ 100 die aan Tumbador gestort wordt, er € 97 besteed wordt aan de projecten (onze 

werkingskosten zijn minimaal). 

Daarom, niet wachten (mocht het nog niet 

gebeurd zijn): aarzel niet om een gift aan 

Tumbador over te maken. Giften vanaf € 40 op 

jaarbasis zorgen voor een belastingvermindering 

van 45%. M.a.w. je gift kost je “in ‘t echt” iets 

meer dan de helft. Ons rekeningnummer? BE20 

3204 4372 5156! BEDANKT!  

PS: Nu je je gift hebt overgeschreven, terug naar de cadeautjes voor je dierbaren. En ... als je 

online koopt, via Trooper graag (en dus ook een (per)centje voor Tumbador): 

www.trooper.be/tumbador   
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Quiz op 26 november groot succes 

‘t Was spannend ... Gaat het lukken of niet? Al maanden bezig ... 

maar YES: de straat Ganzendries was juist op tijd klaar om de vele 

enthousiaste quiz- liefhebbers te ontvangen (ook al hadden enkele 

chauffeurs een ... parkeerprobleempje      )! Uiteindelijk namen 28 

ploegen deel: quasi geen afzeggingen, integendeel, nog enkele last 

minute inschrijvingen! 

De quiz is ondertussen een traditie geworden in de activiteiten van 

Tumbador: dit was de 15de editie. Twee ploegen waren sinds de start iedere keer aanwezig: de 

Scharrekens en de Fierljeppers. Bedankt voor het vertrouwen! 

Geen quiz zonder ... Luc Van Den Bergh. Ook hij had opnieuw zijn best gedaan om een zeer 

gevarieerde vragenlijst op te stellen: weetjes, foto’s, muziek, .... Alles kwam aan bod. En weer 

waren er heel wat verbanden verborgen in de verschillende antwoorden. Bedankt Luc voor 

deze door iedereen gesmaakte avond! 

Gedurende 4 uur gaf iedereen het beste van zichzelf: alle deelnemers, maar ook de quizmaster 

en alle vrijwilligers rond de toog of de jurytafel. Mooie prijzen waren te winnen in onze tombola; 

het Tumbador winkeltje met spulletjes, gemaakt in het project in Peru, stond opgesteld. 

Voldoende te drinken en ... te eten. De soep was super lekker, evenals het gebak: rond 23u 

waren al 100 stuks verkocht. Een deelnemer sprak zelfs van de meest culinaire quiz van de 

Kempen en omstreken. 

Deelnemen is belangrijker dan winnen. Maar voor de 

volledigheid geven we hier toch de top 3 die rond 

middernacht bekendgemaakt werd → 

Afspraak volgend jaar voor Tumbador-quiz 16! 

 

"Kunnen zijn wie je bent" - ons project voor De Warmste Week 

Iedereen kan én mag naar school. Dat is ons motto, dat is ons project voor De Warmste Week. 

Voor de patiënten van Wasi Esperanza, het revalidatiecentrum in 

Peru, is naar school gaan geen evidentie. Gewoon maar instromen 

in het regulier onderwijs lukt niet zomaar. 

Deze kinderen met een motorische beperking voelen zich -

onterecht, natuurlijk- al snel wat minderwaardig of kunnen niet zo 

gemakkelijk mee met de rest doordat een pen oppakken iets trager 

gaat. 

Daarom bouwt Wasi voor hen een individueel en op maat psycho-educatief 

ondersteuningspakket uit. Zodat de drempel om naar school te gaan lager wordt. Met hulp van 

ontwikkelingsstimulatie en logopedie versterken de therapeuten de cognitieve en 
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basisvaardigheden van de kinderen. Ouders en leerkrachten worden mee betrokken in het 

parcours zodat opvolging verzekerd is. 

Het moment dat u dit leest, weet u of we dit project bij De Warmste Week binnengehaald 

hebben. Spannend! 

Sunday Brunch geannuleerd 

We keken enorm uit naar dit gezellig en lekker samenzijn op 12 december, maar we hebben 

toch beslist om in de huidige situatie dit jaar geen brunch te organiseren. Na een jaar met weinig 

inkomsten en weinig gelegenheden om onze achterban nog eens live te ontmoeten is dit 

dubbel jammer. Graag tot op een volgende gelegenheid! 

Een vrouw met een missie: deel 3 

Elke Tumbadoriaan kent ondertussen Veerle: in de zomermaanden heeft ze meer dan 500 km 

gestapt t.v.v. Tumbador. Ondertussen staat de financiële teller al op € 2.554. Ze kreeg ook 

felicitaties van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.  

En ... ze diende een subsidieaanvraag in bij de gemeente 

Schoten. We ontvingen recent een positief advies en mogen 

binnenkort € 1.149 verwachten! Bedankt Veerle, ook voor dit 

initiatief! 

Beste lezer/sympathisant: informeer jij in je woonplaats wat er moet gebeuren om ook bij jou 

een subsidie aan te vragen? Laat het ons weten (info@tumbador.be), en wij doen de rest. 

Nieuwe medewerkers gezocht! 

Tumbador kan rekenen op een grote groep vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten tijdens 

de events (Sportpaleis, Zomerfestivals, ...). Daarnaast zijn een beperkte groep medewerkers ook 

actief binnen een aantal werkgroepen, zoals medewerkersbeleid, PR, fondsenwerving, 

projecten in Latijns-Amerika, ... Voor deze werkgroepen zoeken we nieuwe medewerkers.  

Wil jij mee denken over ontwikkelingssamenwerking? Wil je mee events 

bedenken en opzetten? Wil je mee onze vrijwilligers selecteren en 

opvolgen? Heb je interesse in onze projecten in Peru en/of 

Guatemala? Ben je professioneel actief als kine- of ergotherapeut? Wil 

je je IT skills gebruiken voor Tumbador? Wil je een actievere inbreng 

hebben in onze vzw? Wil je mee nadenken over mogelijk toekomstige 

ontwikkelingen?...  

Zoals je leest kunnen we een heel gevarieerde waaier aan domeinen aanbieden waar je je 

inbreng kan hebben. En actief verder mee onze vzw uitbouwen! Geïnteresseerd? Graag een 

seintje naar info@tumbador.be  

 

mailto:info@tumbador.be
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Kariboeni 

Kariboeni is een Swahileens woord dat 'Welkom' betekent. 

Elk jaar zamelen de leerlingen van het OLV college  (Antwerpen) geld in 

voor enkele projecten in Zuid-Amerika, Afrika en Azië die financiële steun 

goed kunnen gebruiken. De projecten worden gekozen op basis van betrokkenheid van (oud-

)leerlingen of (oud-)leerkrachten. In alle klassen wordt één van de projecten voorgesteld en 

gedurende een volledige week staat de school in het teken van Kariboeni. En meester Tom (je 

weet wel, “die” van ‘t Sportpaleis enz ...) heeft er opnieuw voor gezorgd dat Tumbador 

geselecteerd werd! Opbrengst: € 1.610. Bedankt OLVC, bedankt Tom! 

Scholenprojecten terug van start 

Naast Kariboeni willen we natuurlijk onze werking / projecten verder 

voorstellen in scholen en lokale acties ondersteunen. We kregen al bericht 

van scholen, waar de acties van vorig schooljaar afgebroken werden, dat 

dit schooljaar de opbrengsten aan Tumbador zullen geschonken worden.  

Maar ook nieuwe projecten vonden al plaats of zijn gepland in:   

- Stella Matutina in Wuustwezel 

- Vrije school Haverlo (buitengewoon sec onderwijs) in Assebroek 

- Heilig Hart College in Halle 

Tijdens onze presentaties (één of meerdere) werken we op maat: we houden rekening met de 

grootte van de groep, met het niveau van de leerlingen, met specifieke verwachtingen van 

betrokken leerkrachten! 

Beste ouder, opa/oma, leerkracht, schoolmedewerker, ...: informeer je eens in jouw school? 

Geef ons maar een seintje (marc.verstraten@tumbador.be) en wij werken het project verder 

uit! 

Nieuws uit het Zuiden 

Peru: Toespraak voor de dag van de personen met een handicap 

In oktober van dit jaar heeft onze werkgroep Onderwijs deelgenomen aan een discussie voor 

de dag van personen met een handicap, waarbij onderwerpen als de toegang tot werk en 

onderwijs aan bod kwamen. 

Duidelijk werd dat mensen met een handicap momenteel worden ingezet in tijdelijke jobs die 

hun levenskwaliteit op lange termijn niet verbeteren. Een van de oorzaken daarvan is de slechte 

academische voorbereiding omdat het onderwijssysteem niet inclusief was.  

In de regio Ayacucho is er een achterstand van 86% als het gaat om het voorzien in de 

onderwijsbehoeften van studenten met een handicap. Het aantal personen met een handicap 

in de schoolgaande leeftijd bedraagt 14.717, waarvan er slechts 2023 in het onderwijsstelsel 

zitten en 12.694 daarbuiten. 

http://kariboeni.be/projecten.php
mailto:marc.verstraten@tumbador.be
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Het onderwijsproject Wasi Esperanza streeft ernaar de barrières zo klein mogelijk te maken, 

zodat onze kinderen kunnen deelnemen, ongeacht hun fysieke, mentale, sociale, culturele... 

kenmerken.  Het wegnemen van deze belemmeringen is geen gemakkelijke taak, en het is ook 

niet iets dat kan worden gedaan door in een luchtbel te werken; ouders moeten het proces 

leiden en samenwerken met leerkrachten en andere actoren. Tijdens deze maand vierden we 

successen en één die ons erg blij maakte was Santiago.  

Santiago is een kind dat met 

succes is opgenomen in een 

onderwijsinstelling dankzij de 

wet op onderwijsinclusie. Hij 

gaat naar Wasi Esperanza sinds 

2016, en wordt er – samen met 

zijn familie – multidisciplinair 

ondersteund. Sindsdien heeft 

Santi verschillende prestaties 

geleverd.  

Santiago's moeder, die de 

behoeften van haar zoon 

begreep, besloot op eigen 

initiatief materiaal te maken 

dat aangepast is aan zijn 

leerproces, soms van gerecycleerd materiaal. Zij motiveert hem ook om deel te nemen aan alle 

sociale evenementen, zodat hij met andere kinderen kan omgaan. Zij is een grote steun voor 

Santi en vervult niet alleen haar rol als moeder, maar ook die van onderwijzeres, gezien de 

huidige situatie met soms virtueel onderwijs op afstand. Wij zijn blij dat wij haar vanuit Wasi 

Esperanza kunnen bijstaan met tips, zodat ze een adequate rol kan spelen bij het stimuleren en 

leren van haar kind.  

Een mooi voorbeeld van een kind dat erin slaagt om ondanks de tegenslagen vooruit te komen!  

Wist-je-dat... 

- … we in 2022 hopen aanwezig te zijn op heel wat festivals? Meer informatie over waar, 

wat, hoe(veel),… volgt snel! Nu al benieuwd? Je vindt alle evenementen en info altijd   

op https://mijn-evenementen.tumbador.be of in de Beeple app. 

- … er van onze vrijwilligers ook een aantal actief zijn bij andere organisaties (bvb dezer 

dagen in een vaccinatiecentrum)? Soms ontvangen ze daarvoor een 

vrijwilligersvergoeding. Meerdere Tumbador sympathisanten storten deze door op onze 

rekening! En zo wordt 1 snel 3: Je helpt een organisatie + Je steunt Tumbador financieel 

+ Je houdt er voor jezelf een zeer goed gevoel aan over. 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 

https://mijn-evenementen.tumbador.be/

