Beste vrienden en sympathisanten van Help Brandwonden Kids Vzw.

Het H.B.K. bestuur wenst u en uw familie gezellige kerstdagen en het allerbeste
voor een gezond en vreugdevol 2020.
We willen ook iedereen van harte danken voor hetgeen ze in 2019 voor H.B.K. betekend
hebben.
Het hele jaar en ook nu in het kader van “De Warmste week” werden er tal van acties opgezet
ten voordele van H.B.K. Het doet ons enorm deugd dat deze vanuit alle hoeken van het land
werden georganiseerd.
Dankzij de inspanningen van zo velen, serviceclubs, scholen, bedrijven en verenigingen,
hebben wij in 2019 heel wat zaken kunnen realiseren.
Naast het financieel ondersteunen van een 65-tal brandwondpatiëntjes en het schenken van
preventie Doe Dozen aan +/- 100 scholen, hebben we ook diverse evenementen georganiseerd,
zoals onze jaarlijkse terugkomdag voor brandwondpatiëntjes (dit jaar in Bobbejaanland), dag
i.v.m. brandpreventie voor jeugdverenigingen, preventieavonden voor ouders in een aantal
Molse scholen en preventielessen in verschillende scholen in Vlaanderen.
H.B.K. kwam ook nog tussen bij het aankopen van Sint Niklaas geschenkjes, speelgoed,
bezoek van toverfeeën aan de patiëntjes, inrichting van ontvangstruimte voor patiëntjes in UZ
Gent. Daarnaast maakten we ook het bezoek aan de Efteling mogelijk voor een meisje met
brandwonden.
Weet dat we deze realisaties zonder jullie steun en inzet nooit hadden kunnen realiseren!
Er zijn nog 2 zaken die we toch al/nog even onder jullie aandacht willen brengen.
1. H.B.K. zal op 8 maart 2020 een ontbijt organiseren dat zal doorgaan in het
Zilvermeer te Mol.
Inschrijven kan nu al en dient te gebeuren vóór 1 maart 2020 door storting op
rekening BE25 7785 9883 2282 van Help Brandwonden Kids Vzw.
- kinderen tot en met 3 jaar: gratis
- kinderen van 4 tot en met 12 jaar: 10 €
- vanaf 13 jaar: 20 €
Vermeld in de mededeling:
Aantal personen ouder dan 12 jaar (volw.) - aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar. aantal kinderen t.e.m. 3 jaar.

Info kan u bekomen bij:
secretariaat Help Brandwonden Kids vzw
049 5188543
Helpbrandwondenkids.ml@telenet.be

of bij
Chris Van Hoof - bestuurslid H.B.K. vzw
0477 206225
helpbrandwondenkids.cvh@outlook.com

2. Mocht je nog een gift willen doen ten voordele van H.B.K. en hiervoor een fiscaal
attest over periode 2019 wil ontvangen, dan dien je de overschrijving nog uit te voeren
voor 31/12/2019. M.a.w. veel tijd rest er niet meer …het zal snel 2020 zijn ;-)
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Vul hiervoor u uw familienaam en voornaam (zoals op paspoort), volledig adres en
het woord GIFT in bij de melding van uw overschrijving.
Bedrijven geven tevens hun K.B.O. of BTW nr. in.
Help Brandwonden Kids Vzw. bezorgt u dan tijdig een fiscaal attest.
PS: indien deze nieuwsbrief u per post werd bezorgd en indien u over een emailadres beschikt,
zou u dan zo vriendelijke willen zijn om dit door te geven aan ons secretariaat of in te schrijven
via onze website (https://www.helpbrandwondenkids.be/nieuws/inschrijven-op-onzenieuwsbrief/). In de toekomst krijgt u de nieuwsbrief dan elektronisch en bespaart ons dat toch
weer wat onkosten.
Bedankt voor uw begrip.

Het H.B.K. bestuur dankt ieder van harte en wenst jou en je dierbaren een prettig jaareinde en
een gezond 2020!!!

