
 

Beste vrienden, sympathisanten, 

Op het einde van dit verbazende jaar 2020 willen wij u nog even informeren over de activiteiten die Help 
Brandwonden Kids vzw. dit jaar nog organiseert. Ook stellen wij nog een aantal acties voor die 
momenteel op touw gezet worden door vrijwilligers of ondersteunende bedrijven.  
 
STEPS ON FIRE:  
De organisatoren dienden door het Corona virus ook hun programma volledig om te gooien. Het zijn 
echter kampioenen in flexibiliteit en innovatie. Steps on Fire heeft 2 activiteiten in een recordtempo 
ontwikkeld, waarmee u HBK ondersteunt op een bijzonder aangename wijze. 

• Een benefietwandeling bestaande uit 5 nieuwe wandelingen doorheen de mooie Kempen 
• De Steps on Fire webshop, waar u fantastische geschenken voor uzelf, uw familie en vrienden 

kan vinden. 
Alle informatie hieromtrent kan u vinden op de website van Steps on Fire: www.stepsonfire.com 
 
KERSTBOOM AAN HUIS:  
Bestel nu alvast jouw kerstboom via www.kerstboomaanhuis.be.  
Op facebook vindt u ook de nodige informatie onder ‘Kerstboom aan huis’. 
Voor elke bestelling wordt een deel van het bedrag geschonken aan HBK. U dient wel de steuncode 
XMAS145 te vermelden bij uw bestelling. Naast een mooie kerstboom heeft u zo ook bijgedragen tot 
het ondersteunen van een brandwondenpatiëntje. Mooier kan Kerstmis niet worden. 
 
EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT AAN HBK VZW: 
Een gift overmaken aan HBK en een fiscale aftrek voor dit bedrag bekomen, kan natuurlijk ook.  
Stort minimum € 40 op rekening BE25 7785 9883 2282 met vermelding van voornaam, achternaam, 
adres zoals vermeld op je identiteitskaart. Als mededeling vermeld je uitsluitend het woord ‘gift’.  
In de loop van de maand maart bekomt u een fiscaal attest. 
 
Maar bovenal houdt het bestuur van Help Brandwonden Kids vzw. eraan om u te danken voor uw 
fantastische steun in het afgelopen jaar. U maakt mee het verschil voor onze brandwondenpatiëntjes. 
 

Brei nog een mooi eind aan 2020 en kijk 2021 hoopvol in de ogen ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege het bestuur van Help Brandwonden Kids vzw. 


