
  

Beste vrienden en sympathisanten van Help Brandwonden Kids vzw,  

Graag blikken we met jullie terug  naar 2020 en kijken we hoopvol maar onzeker vooruit naar wat 2021 

ons brengen zal. Begin 2020 was de HBK-agenda aardig gevuld en lagen er tal van initiatieven op ons te 

wachten.  

In de lagere scholen van Balegem (bij Gent) en 

Mol-Rauw genoten 350 leerlingen van een   

brandwondenpreventiedag georganiseerd door 

HBK vzw. In het opgestelde rookhuis zetten de 

leerlingen de theorielessen in de praktijk om.    

Later geplande preventiedagen op scholen      

moesten afgelast worden wegens corona. 

Tot en met het zeer geslaagde HBK-ontbijt, op 8 

maart, liep alles op wieltjes.                                  

Liefst 330 sympathisanten genoten in een          

gezellige sfeer van een heerlijk ontbijt met zicht 

op de zeilvijver van het mooie Zilvermeer. 

Een week later ging ons land in lockdown  en werden alle activiteiten geschrapt, uitgesteld of verplaatst 

naar 2021. Natuurlijk heeft dit een grote weerslag op onze inkomsten. 

Met trots bezorgden we op 4 maart het 

brandwondencentrum van ZNA Antwerpen een 

wii-fit spelconsole. Zo kunnen 

brandwondenpatiëntjes tijdens hun revalidatie of 

het lange wachten even ontspannen  en zich 

inlevend bewegen met deze computeranimatie . 

Toch slaagden we er in om onze doelstellingen te realiseren. 

• 40 brandwondenpatiëntjes in de brandwondencentra konden rekenen op financiële  tussenkomst 

voor hun medische behandeling. 

• We bekostigden 1 haartransplantatie . 

• Voor 49 kinderen werd UV-beschermende kledij aangekocht. 

• We steunden financieel 2 patiëntjes die revalideren in het Zeepreventorium in De Haan. 

• 59 lagere scholen voorzagen we van brandpreventie doe-dozen. 

• Aan het brandwondencentrum van ZNA (Antwerpen) schonken we behandelpopjes. 

• We betaalden verplaatsingsonkosten van en naar het brandwondencentrum voor de ouders van      

4 patiëntjes. 

• Samen met Stichting Brandwonden  werd een gloednieuwe preventiestrip voor kleuters gedrukt.  

Aline  met  zon-

werende kledij 



 

Uiteraard hangen onze realisaties in grote mate af van de ondersteuning van onze leden, sympathisanten, 

steunende verenigingen, serviceclubs en bedrijven. Tijdens dit moeilijke jaar konden wij weer op jullie   

rekenen. Jullie engagement, creativiteit, inzet en doorzettingsvermogen kunnen wij niet genoeg naar 

waarde schatten. Surf even naar onze website www.helpbrandwondenkids.be en onze facebook pagina 

hbk help brandwonden kids  vzw en maak kennis met deze weldoeners en hun initiatieven. 

Ook  wij werden door corona uitgedaagd om naar 

extra inkomsten op zoek te gaan.  Vier weekends in 

november werd ons  afhaalrestaurant bij                  

‘De Gouverneur’, mede dankzij jullie,  een groot 

succes. Er werden maar liefst 749 menu’s of       

ontbijten afgehaald. 

Wij kijken 2021 vol vertrouwen in de ogen en zetten voor de brandwondenpatiëntjes alle zeilen bij. Laten 

we hopen dat in de loop van 2021 er terug initiatieven kunnen plaatsvinden die kinderen met            

brandwonden ten goede komen en waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. 

Blijf gezond en hoopvol ! 

Ondanks Corona kon onze ontmoetingsdag voor 

brandwondenpatiëntjes , op 6 september,            

coronaproof doorgaan in Bobbejaanland.             

101 patiëntjes genoten samen met hun broertjes, 

zusjes en ouders van een onvergetelijke dag in het 

park. Nog meer dan andere jaren straalde de        

dankbaarheid af van de blije gezichten van de 408 

deelnemers. 

Onze grootste dank gaat uit naar iedereen die op zijn/haar manier, al dan niet financieel, heeft                

bijgedragen om ook 2020 tot een vruchtbaar Help Brandwonden Kids vzw-jaar te maken. Al wie een gift  

overmaakte van  minstens € 40 mag dit voorjaar het aftrekbaar fiscaal attest van ons verwachten. 

Mogen we zo vrij zijn …                                                                                                                                               

Om onze portokosten te kunnen verminderen, versturen we deze nieuwsbrieven zo veel als mogelijk per 

e-mail. Indien u een e-mailadres hebt en geen bezwaar hebt, stel ons dan in de mogelijkheid om u onze 

nieuwsbrieven door te mailen. Dit kan eenvoudig via een telefoontje naar 0475 519201 (Gerard Husson) 

of indien mogelijk via onze website  http://www.helpbrandwondenkids.be onder rubriek “nieuws” en dan 

“nieuwsbrief” vul je de nodige informatie in. Alvast bedankt voor uw begrip.  

Vanwege het HBK vzw bestuur 

Aankondiging : Voor zondag 28 maart  kunnen   

ontbijt of brunchboxen besteld worden ten       

voordele van HBK vzw. Deze zullen verzorgd en   

afgehaald kunnen worden  bij  ‘De Gouverneur’.   

Je verneemt hier kortelings meer over. 
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