
Beste vrienden en sympathisanten van Help Brandwonden Kids vzw,  

Ook dit jaar hebben we niet stil gezeten en langzaam aan draait onze normale werking weer op volle toe-

ren. Zo konden we onze 2 hoofddoelstellingen en zelfs meer  met jullie steun realiseren.  Een overzicht.                     

Sinds september is onze preventiewerking op 

scholen weer opgestart. We gaven preventieles-

sen met praktische inoefening in de rookkamer op 

Kampus Het Spoor in Mol, Het Schrijvertje in Mol  

en Basisschool Picpussen in Tongeren. Het enthou-

siasme van alle leerlingen is zeer bemoedigend.  

Financiële ondersteuning aan brandwondenpatiënten 

• 24 brandwondenpatiëntjes in de brandwon-

dencentra konden rekenen op financiële  tus-

senkomst voor hun medische behandeling. 

• Voor 83 kinderen werd UV-beschermende kle-

dij aangekocht. 

• We steunden financieel 2 patiëntjes die revali-

deren in het Zeepreventorium in De Haan. 

• We betaalden verplaatsingsonkosten en/of ver-

blijfskosten voor de ouders van 3 patiëntjes. 

• We sponsorden het vervoer tijdens de integra-

tiekampen van vzw Pinocchio. 

Brandwondenpreventie = Hoe brandwonden voorkomen? 

Met de steun van Stichting Brandwonden ontwik-

kelden we een folder  om brandwonden te voor-

komen in gezinnen met zeer jonge kinderen. Deze 

folder is momenteel in meerdere talen in druk en 

wordt verspreid via Kind en Gezin, OCMW’s, Het 

huis van het kind , materniteiten en kleuterscho-

len. Hij kan vanaf december via mail besteld wor-

den  via helpbrandwondenkids.ml@telenet.be 

Dankzij de medewerking van ‘Play it safe - game 

based learning’ zal weldra op onze website een 

app beschikbaar zijn , waarin haarfijn uitgelegd 

wordt hoe je brandwonden best behandeld. 

We werken verder aan een preventie-app voor de 

kleuters . Het eerste deel staat in de steigers, maar 

we zoeken nog verder naar  de volledige financie-

ring van dit project. 



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

steunende verenigingen, serviceclubs en bedrijven. We kunnen hen niet genoeg bedanken.                         

Het voorbije half jaar konden wij rekenen op fondsenwerving t.v.v. HBK vzw door Mollenrit, Kids Day,                

(Ge)varenwinkel muziekfestival, Marathonloop voorzitter VB Mol, Opendeurdag Brandweer Mol, Zilver-

meerloop Vabco Mol en Steps On Fire.   

Iedereen die ons wil ondersteunen, wijzen wij graag op de mogelijkheid om een fiscaal aftrekbare gift     

over te maken op reknr. BE 25 7785 9883 2282 met vermelding ‘GIFT’. In het voorjaar van 2022 ontvangt u 

het attest.  Ook doen wij een warme oproep aan verenigingen, particulieren, serviceclubs  enz. om een acti-

viteit t.v.v. HBK vzw op te zetten.  Uiteraard kunt u hierbij op onze ondersteuning rekenen.    

Naast onze geslaagde ontmoetingsdag voor Brand-

wondenpatiëntjes in Plopsaland De Panne voor 

125 kinderen met hun gezinnen hebben we hen 

nog mooie activiteiten aangeboden. Hiermee be-

vorderen we de re-integratie in de de maatschappij 

en komen ze in contact met lotgenoten.                            

1. Een pony-initiatie tot 10 jaar. (15 kinderen)                                                                   

2. Een zeilinitiatie i.s.m. Sailability vzw in Port                          

Aventura  te Mol. (  25  kinderen)                              

3. Unieke race-ervaring op Ford testcircuit te Lom     

mel en Racecircuit Terlamen in Zolder  dankzij        

F-Type Jaguar Benelux. ( 25 kinderen) 

Wij financieren een medische studie van UZ Leuven 

afdeling Brandwonden. Men onderzoekt de impact 

bij het gebruik van Virtual Reality  wat betreft angst

- en pijnervaring bij de jonge brandwondenpatiënt. 

Zo kan men deze methode doeltreffender en bij de 

juiste patiënten toepassen. Wij geloven sterk in dit 

project, omdat  de patiëntjes zo met minder medi-

catie een comfortabel alternatief wordt geboden. 

Samenwerking met brandwondencentra en Zeepreventorium De Haan 

Nieuw ! Activiteiten voor brandwondenpatiënten 

Het medisch team van Brandwondencentrum UZ 

Gent  werd door HBK uitgerust met Nike Air Zoom 

Pulse schoenen, specifiek ontworpen voor het me-

disch personeel. In coronatijden staken we hen 

hiermee een hart onder de riem. 

De kinesisten van het Brandwondencentrum UZ 

Leuven  bezorgden we nieuwe behandelmatten.  

Dankzij HBK wordt in Het Zeepreventorium De 

Haan de behandelruimte kindvriendelijk ingericht. 

Twee acties t.v.v. HBK in de kijker 

Zaterdag 27 november 2021 wandelen met STEPS ON FIRE .    https://stepsonfire.com                               

Vrijdag 10 december 2021 Optreden Barbara Dex georganiseerd door Mollenrit     www.mollenrit.be 
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