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Beste sympathisanten en vrienden van Help Brandwonden Kids Vzw. (HBK), 
 
Graag bieden wij u in deze nieuwsbrief een terugblik op onze werking in 2018 en een 
vooruitblik op onze activiteiten in 2019. Elk jaar betreuren we in België 15.000 
brandwondenslachtoffers. 1200 hiervan worden opgenomen in één van de zes brandwondencentra. 
Kinderen tot 18 jaar vormen hierbij helaas met 564 de grootste groep.  
 
Met de steun van u, onze vrijwilligers, onze leden, onze donateurs, de talrijke verenigingen,  
serviceclubs, scholen en ondersteunende bedrijven, slaagden wij erin voor deze kinderen het volgende 

te realiseren: 
- bij 34 kinderen kwamen we financieel tussen  in de medische kosten. 
- 1 patiënt werd geholpen met haarstamceltransplantatie. 
- Voor enkele families kwam HBK tussen in de verplaatsingsonkosten.  
- Tussenkomst in het loonverlies van enkele behoeftige gezinnen.  
- 59 kinderen kregen dit jaar zonwerende kledij via Help Brandwonden Kids.  

 
Brandwondenpreventie krijgt binnen onze werking een steeds toenemend belang.  
2018 betekende een echte doorbraak op dit vlak. In samenwerking met Stichting 
Brandwonden werden lespakketten (doe-dozen) ontwikkeld die gratis bezorgd 
worden aan de scholen. In de lagere klassen werden in 127 scholen preventielessen 
verstrekt aan 9.970 leerlingen. In 149 kleuterklasjes kwamen 5.675 kleuters door de 
lessen in contact met het brandgevaar in hun leefomgeving. 

 
                   
Help Brandwonden Kids startte in 2018 samen met Stichting Brandwonden 

preventielessen op voor leidinggevenden in 
scholen, bedrijven en jeugdverenigingen. 
Hiervoor werd een volledig uitgeruste bluskar 
ontwikkeld en door ons medegefinancierd. Wij 
wensen als HBK in te zetten op de sensibilisering 
van leiders van jeugdverenigingen om de 
veiligheid in hun dagelijkse werking en op hun 
jeugdkampen te verhogen. 

 
De brandwondencentra werden door HBK ook dit jaar ondersteund, waarbij vooral aandacht ging naar 
het aangenamer maken van het verblijf van kinderen (leesboekjes, speelgoed, verjaardaggeschenk,...).  
 

In 2018 konden 126 kinderen met brandwonden samen met 
het ganse gezin genieten van een ganse dag Walibi. Zoals elk 
jaar was het ook voor de ouders een deugddoende ontmoeting 
met lotgenoten.  
 
Help Brandwonden Kids beklemtoont dat dit alles zonder uw 
steun onmogelijk gerealiseerd kan worden. Met jullie 
onvoorwaardelijke steun steken jullie de ouders van 
brandwondenpatiënten een hart onder de riem.  



 
 
 
 
 
 
Help Brandwonden Kids zal in 2019 accenten blijven leggen op het specifieke doel van onze Vzw. 
namelijk het ondersteunen van kinderen met brandwonden en brandwondenpreventie. HBK hecht  
hierbij  groot belang aan een verruimde samenwerking met de brandwondencentra en onze partner 
Stichting Brandwonden. 
  
In deze nieuwsbrief wensen we u te laten kennismaken met een aantal projecten gepland in 2019: 
- realisatie van een preventiestrip voor kleuters.  
- de opfrissing van de ontmoetingsruimten in het brandwondencentrum van UZ Gent.  
- verhoogde inzet op preventie voor jeugdverenigingen en scholen.  
- stimulering van het dragen van zonwerende kledij. 
- aanmaak folder brandwondenpreventie bij baby’s en peuters.  
 
Enkele initiatieven van steunende verenigingen verdienen zeker ook uw aandacht: 
- 30/04    loop- en fietsdag school Cade in Aartselaar  
- 25/05     motortreffen “When Bikes meet Cars” in Berendrecht 
- 02/06 t.e.m. 09/06   “20ste Mollenrit”  zie  www.mollenrit.be 
- 23/11     wandelevent “Steps on Fire” zie www.stepsonfire.com 
- 09/2019    voorbereiding activiteiten in het kader van “Music for Life”  
 
Het bestuur van Help Brandwonden Kids Vzw ervaart in gans Vlaanderen zeer veel ondersteunend 
enthousiasme uit alle geledingen van de maatschappij, van bedrijven tot service clubs, scholen, 
organiserende verenigingen en individuen. Wij zijn als bestuur hiervoor bijzonder erkentelijk want 
zonder deze inspanningen kan aan onze werking voor kinderen geen inhoud worden gegeven. In 2019 
proberen wij voor al onze sympathisanten, steunende verenigingen en vrijwilligers zo veel mogelijk 
toegevoegde waarde te leveren zodat ook hun inspanningen volledig ten goede komen aan de 
ondersteuning van kinderen met brandwonden.  
 
ps.  
Gratis mijn vereniging ondersteunen?  Hoe kan dat? 
Doet u aankopen via het Web? Log u eerst aan via  www.trooper.be 
U kiest voor Help Brandwonden Kids als steunende vereniging en u gaat verder naar de webshop die u 
verkiest. HBK bekomt automatisch een percentage van de verkoop zonder dat het u iets kost. Onze 
brandwondenpatiëntjes zullen u dankbaar zijn.  
 
Beste sympathisant u ontvangt deze nieuwsbrief per post omdat HBK  geen e-mailadres van u in zijn 
bestanden heeft. Indien u beschikt over een e-mailadres dan kan u , indien u dit wenst, ons een e-mail 
sturen met vermelding van uw naam, voornaam, adres, en eventueel telefoonnummer. Zodoende 
kunnen wij u in de toekomst beter en sneller bereiken. U draagt op deze wijze ook uw steentje bij aan 
het milieu en u helpt HBK zijn kosten te verminderen. 
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