
Beste vrienden/sympathisanten van vzw Help Brandwonden Kids  
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van onze werking in het voorbije jaar en van onze plannen dit 
jaar.  
 
Vooreerst een wel gemeende dank u wel voor al de helpers, bedrijven, serviceclubs en verenigingen 
want zonder hun steun en hun warme aanmoedigingen was het niet mogelijk om dit te realiseren. 
  
Een overzicht van onze belangrijkste realisaties in 2017: 

• 40 kinderen kregen dankzij HelpBrandwondenKids zonwerende kledij 2.940€  

• bij één kind zorgden wij voor de financiering van haartransplantatie 4.930€ 

• preventielessen in scholen 1.746€  

• preventie safety vest 3.164€ 

• playstation voor patiëntje UZ Gent 392€ 

• medische ondersteuning kinderen in brandwondencentra 9.452€ 

• installatie kindvriendelijke ontvangstruimte in brandwondencentrum van 
o UZ Gent 3.673€ 
o UZ Leuven 4.800€ 
o ZNA Antwerpen 4.714€ 

 
Onze ontmoetingsdag voor kinderen met brandwonden op 30 september in en rond domein 
Keiheuvel was ondanks het slechte weer toch een groot succes voor de vele deelnemers. 
De kinderen konden er genieten van vele activiteiten.  
Zo waren er onder andere: 

- een rondrit in legervoertuigen of oldtimers en sidecars 
- ritje te paard of pony of met een huifkar 
- rondvlucht met helikopter 
- optreden van onze HBK Peter “De Charel” 
- minigolf, trampoline springen en Go-carten in speeltuin Keiheuvel 
- muzikale omlijsting van sympathiserende muziekgroepjes 
- schminkstand 

Op het eind van de dag werd het nog een maaltijd aangeboden waarvoor beroep werd gedaan op 
foodtrucks.  Uit de vele reacties die dag en nadien op facebook konden we alleen maar afleiden dat 
het weer een fantastische dag was voor de deelnemers. Voor wat sfeerbeelden van die dag zie op 
facebook “HBK Help Brandwonden Kids VZW” 

 

De Kids Corners in de brandwondencentra van UZ Leuven, UZ Gent en ZNA Antwerpen werden ook in 
gebruikgenomen.  De artsen en het verzorgend personeel zijn zeer enthousiast over deze realisatie.  
Het brengt niet alleen de kinderen tot rust maar zorgt er ook voor dat de ouders minder gestrest zijn 
tijdens de behandeling van hun kind.   
  

Op 10 november 2017 werden vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen uit de gemeente 
Mol, Dessel en Balen uitgenodigd om, bij wijze van kick-off van het project, een Kleuter Doe Doos in 
ontvangst te nemen. 
HBK heeft als doelstelling, om voor zover ons jaarlijkse budget voor dit project het toelaat, zoveel 
mogelijk scholengemeenschappen in Vlaanderen te voorzien van de nodige preventie Doe dozen 
voor de Kleuters en voor de leerlingen van de 2de graad Lager Onderwijs (3de en 4de leerjaar). 
Door het jaar heen zullen scholengemeenschappen aangeschreven worden om hun bestelling te 
kunnen overmaken. 
 
 
 



Wat brengt ons 2018? 
- Verdere voorziening van de preventie Doe dozen voor de Vlaamse scholengemeenschappen 
- Steun voor de patiëntjes waarvoor we medisch kunnen tussenkomen 
- uitgave van nieuwe preventiestrip voor scholen in samenwerking met Stichting 

Brandwonden 
 
We blijven onze middelen deskundig uitgeven en rekenen op al onze sympathisanten om ons verder 
te ondersteunen. 
 
Graag vestigen wij ook uw aandacht al op enkele events in 2018 die ten voordele van HBK zullen 
worden georganiseerd: 

- 3 tot 10 juni: 19de Mollenrit te Mol-Millegem 
- 24 november: Steps on Fire wandeling van Antwerpen naar Mol via diverse 

spoorwegstations.  
 
 

Voor nog extra info omtrent HBK, realisaties, sponsors, agenda…neem zeker ook geregeld eens een 
kijkje op: 
- onze website : www.helpbrandwondenkids.be 
- de HBK facebook pagina: HBK Help Brandwonden Kids VZW 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
HelpBrandwondenKids 

 
 

Marc Lodewijckx  
Secretaris  
Oude Molenstraat 117 
2400  Mol 
e-mail: HELPBRANDWONDENKIDS.ML@TELENET.BE 
site: WWW.HELPBRANDWONDENKIDS.BE 
Tel.: +32 495 188 543 

 

http://helpbrandwondenkids.us13.list-manage.com/track/click?u=3f72508b0ab8a1315c04391c2&id=22ba07660c&e=07f8decfb4
http://www.helpbrandwondenkids.be/

