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Beste vrienden/sympathisanten van vzw Help Brandwonden Kids  
  
Dit jaar is het opnieuw mogelijk om in het kader van de “Warmste week “van Studio Brussel een 
actie ten voordele van vzw Help Brandwonden Kids op te zetten. 
  
Dit kan rechtstreeks op de website van “De warmste week” via 
: https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/helpbrandwondenkids 
Daar kan u ook zien wie er ondertussen een actie voor HBK heeft geregistreerd. 
  
Het HBK bestuur steek ook zelf de handen uit de mouwen om wat leuks aan de man/vrouw te 
brengen. 
Zo zullen zij midden december met een standje aanwezig zijn op de markten van Tessenderlo, 
Mol, Herentals en Leopoldsburg. 
  
Indien u of de vrienden/organisatie waarmee je een actie wil opzetten nog vragen hebben 
omtrent de werking van onze vzw, dan mag er altijd contact opgenomen worden met ons 
secretariaat op 
telnr: 0495 18 85 43 
Alvast bedankt mocht je, op welke manier dan ook, iets voor de brandwondpatiëntjes kunnen 
betekenen! 
  
Wat brengt ons 2018 nog? 
  
Onze ontmoetingsdag gaat dit jaar door op zondag 30 september. 
Wij verwachten ongeveer 110 kinderen met brandwonden samen met hun ouders en eventuele 
broers en/of zusjes in pretpark Walibi te Waver. 
Ons bestuur laat geen inspanning achterwege om deze kinderen een dag aan te bieden waarvan 
de herinneringen lang in hun geheugen zullen staan. 
  
Graag vestigen wij ook uw aandacht op enkele evenementen die dit jaar nog door HBK of ten 
voordele van HBK zullen worden georganiseerd: 

• 6/10/2018: preventiedag voor jeugdverenigingen uit Mol, Balen en Dessel in Gibbo 
Galbergen (Don Boscostraat 37 te Mol). De leiders van jeugdverenigingen zullen die dag 
een opleiding genieten om brandwonden te voorkomen en te genezen. Maar liefst 70 
leiders en leidsters hebben zich ingeschreven.   
De dag verloopt in twee delen: 

o Van 8.30 tot 15.30 uur krijgen de leiders en leidsters van de jeugdvereniging 
opleiding in verschillende groepen 

o Om 15.30 worden de diploma’s uitgereikt. 
  

• 20/10/2018: VZW Fanclub Radja Nainggolan de organisatoren van Peir Oan Fest 2 
bewijzen dat metalfans het hart op de juiste plaats hebben. Met hun evenement van 
zaterdag 20 oktober zamelen ze geld in voor onze vzw Help Brandwonden Kids. 
Locatie van dit gebeuren: café/zaal Peir Oan, Achterbos 79 te Mol 
  

• 24/11/2018: Steps on Fire wandeling van Antwerpen naar Mol via diverse 
spoorwegstations. Men kan zelf de afstand die men wil wandelen kiezen. 
Reuze interessant en plezant!!! ….inschrijven is de boodschap ;-) 
Voor meer info zie: http://www.stepsonfire.com of https://www.facebook.com/stepsonfire/ 
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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 
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