
juni 2020 
 
Beste vrienden, sympathisanten van Help Brandwonden Kids vzw, 
 
Eerst en vooral willen we iedereen bedanken voor de genomen acties naar aanleiding van 
onze “Gift - Lidgeld 2020” mailing of bezorgde brief. 
 
Na enkele video-conference vergaderingen, ja…we hebben als HBK vzw bestuur niet 
stilgezeten tijdens Corona, hebben we dinsdag 16 juni opnieuw samen vergaderd. Het was 
wel wat anders zo ver uit elkaar (social distancing), doch we waren blij om elkaar fysiek terug 
te zien. 
 
Zoals dat gaat binnen verenigingen/organisaties is er nu ook in onze vzw een wijziging 
doorgevoerd in het HBK vzw bestuur. 
Na 11 jaar voorzitterschap heeft Peter van Gompel besloten om een stapje opzij te zetten. 
Peter heeft zich gedurende die 11 jaar met hart en ziel ingezet om HBK vzw nog meer op de 
kaart te zetten.  Naar vergaderingen rijden in Wallonië, aan zee, in Brussel of Merkem, 
gewoon door heel het Belgiëland, niets was hem te veel. Hij deed het voor de HBK vzw 
brandwondenpatiëntjes.  
Ik denk dat er gerust in ieders naam die met HBK vzw begaan is, mag gezegd 
worden…”Bedankt Peter!!!” 
 
Hoe ziet het nieuwe bestuur er nu uit? 

Voorzitter: Jan Vanhees 
Ondervoorzitter: Leo Van Hemel 
Secretaris: Marc Lodewijckx 
Penningmeester: Chris Van Hoof 
Overige bestuursleden: Griet Drees, Yvo Geerts, Gerard Husson, Jo Mertens, Bjorn 
Van Bael, Peter van Gompel 

 
We zijn er als bestuur klaar voor om, net als voordien, de nodige inspanningen te leveren om 
het leed van brandwondenpatiëntjes en hun familie te verzachten. Verder willen we met onze 
preventieprojecten ertoe bij dragen om brand en brandwonden te voorkomen. 
 
Wat hebben we in 2019 en tot nu toe in 2020 gerealiseerd? 
 
Overzicht realisaties 2019  
 
Medische ondersteuning:  

• Tussenkomst in de medische kosten van kinderen met brandwonden  
o Medische onkosten: 70 patiënten 
o Haartransplantatie: 1 patiënt 

• Ondersteuning voor het gezin van de kinderen met brandwonden 
o Verplaatsingsonkosten: 3 patiënten 
o Compensatie loonverlies: 1 gezin voor 3 maanden 

• Bevordering van het genezingsproces door middel van: 
o Zonwerende kledij (UV bestendige kledij): 61 patiënten  

  
Preventie campagne 

• Geleverde Doe Dozen (lespakket) 2e graad lager onderwijs (3e en 4e leerjaar) 
o 30 scholen, 25 Doe Dozen, 1900 werkboekjes 

• Geleverde Doe Dozen (lespakket) kleuterklassen 



o 30 scholen, 38 Doe Dozen, 1425 werkboekjes (niveau kleuter 3) 
• Preventievoordrachten voor alle graden van het lager onderwijs gestart in het najaar 
• Preventievoordrachten voor de ouders van leerlingen (4 scholen)  
• Preventievoordrachten voor leerlingen met risicogedrag (3 scholen) 

  
Ontmoetingsdag voor kinderen met brandwonden 

o 142 gezinnen met brandwondenpatiëntjes  
o 624 deelnemers  

  
Andere steun 

• Bezoek Toverfeeën brandwondenpatiëntjes  
• Levering speelgoed voor brandwondenpatiëntjes in de brandwondencentra van UZ 

Leuven – ZNA en Zeepreventorium (De Haan)  
• Inrichting ontmoetingsruimte UZ Gent 

 
Overzicht realisaties 2020  
 
Medische ondersteuning:  

• Ondersteuning voor het gezin van de kinderen met brandwonden 
o Verplaatsingsonkosten: 1 patiëntje UZ Leuven 
o Steun aan patiëntje in Zeepreventorium 

• Bevordering van het genezingsproces door middel van: 
o Zonwerende kledij (UV bestendige kledij): 26 patiënten  

 
Preventie campagne 

• Geleverde Doe Dozen (lespakket) 2e graad lager onderwijs (3e en 4e leerjaar) 
o 35 scholen, 38 Doe Dozen, 3050 werkboekjes 

• Geleverde Doe Dozen (lespakket) kleuterklassen 
o 35 scholen, 46 Doe dozen, 1775 werkboekjes (niveau kleuter 3) 

• Preventielessen + rookkamer school Mol-Rauw door HBK vzw 
• Preventielessen + rookkamer school Balegem door HBK vzw 
• Preventielessen school ’s Gravenvoeren door HBK vzw 
• Preventielessen ouders school Mol-Rauw door adviseur 

 
Andere steun 

• Speelgoed UZ Leuven 2x 
• Behandelpopjes ZNA 
• Speelgoed ZNA 

 
Wat staat er nog op onze planning voor 2020 (als corona deze niet onderuit haalt)? 
6 september: Ontmoetingsdag voor kinderen met brandwonden in Bobbejaanland te Lichtaart   
Najaar 2020: Uitgifte nieuwe preventiestrip kleuters en peuters      
 
Onze eerder vooropgestelde agenda heeft ten gevolge van Corona ondertussen wel wat 
wijzigingen ondergaan. 
Zo zijn er activiteiten ten voordele van HBK vzw uitgesteld naar latere datum dit jaar of zelfs 
helemaal verzet naar volgend jaar.  
Meer info hieromtrent kunnen jullie vinden op onze website in rubriek “Agenda”. 
 
We wensen jullie verder nog aangename vakantie maanden en hou jullie gezond!!! 
 



PS: Voor nog extra info omtrent HBK vzw, realisaties, sponsors, agenda…neem zeker 
geregeld eens een kijkje op: 

• onze website : www.helpbrandwondenkids.be 
• de HBK facebook pagina: HBK Help Brandwonden Kids VZW 

 

Met vriendelijke groeten, 
  

 

 

 

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

 

 
 


