
Beste vrienden en sympathisanten van Help Brandwonden Kids vzw,  

Voor het einde  van het jaar willen we jullie vooreerst een inkijk geven in onze werking 
van de laatste 3 maanden.  Dankzij de inbreng van velen, konden we aan alle vragen ter 
financiële ondersteuning van patiëntjes en hun gezin  een positief antwoord bieden.  Onze 
kerntaak blijft immers  er voor zorgen dat ieder zwaar verbrand kind de nodige zorgen kan 
krijgen. 19 gezinnen werden zo door HBK geholpen en 24 kinderen bezorgden we               
zonbeschermende kledij. 

Op 4 september genoten 123 patiëntjes     

samen met hun gezin van een zonnige en  

onvergetelijke  ontmoetingsdag in Bobbejaan-

land.  Een 500-tal deelnemers  sloten de    

geslaagde dag af met een barbecue.  Zo krijgt 

elk door HBK geholpen kind een gezicht. Re-

integratie in de maatschappij is voor ieder van 

hen uiterst belangrijk. HBK zet ook hierop in. 

Onder het motto   ‘Beter voorkomen dan    

genezen’  trokken we na de zomervakantie 

weer volop naar de scholen  om de leerlingen 

te wijzen op de gevaren van hitte en vuur. In 

Kortenaken, Waanrode, Hoeleden en Pervijze 

namen 270 kleuters een kijkje in het  rookhuis. 

450 leerlingen kregen tijdens de  preventieles 

nuttige info en tips en vonden zoals geleerd 

de uitgang uit het rookhuis.  

In samenwerking met Rotary club Westerlo 

organiseerden we een brandpreventiedag 

voor leiders, leidsters, kookpersoneel en    

verantwoordelijken van de jeugdverenigingen 

uit regio Westerlo. In 4 workshops werd hen 

getoond hoe ze veilig en verantwoord jeugd-

kampen en wekelijkse samenkomsten kunnen 

organiseren. In praktijkmomenten leerden ze 

blustechnieken en evacuatietechnieken. 

Op deze verschillende domeinen inzetten kan alleen maar door de inzet van velen. Elke 
actie, sponsoring, gift is voor HBK even belangrijk. Uiteraard kunnen we niet zonder de 
grote evenementen opgezet ten voordele van HBK door onze trouwe vrienden van       
Mollenrit en Steps on fire.  

Mollenrit organiseerde een     

ganse week lang allerlei          

activiteiten t.v.v. ons goede 

doel. Waarvoor dank. 

Steps on fire werkte een prachtige 

wandeling van Hasselt naar Mol 

uit , waaraan 1180 wandelaars 

deelnamen. 



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 
2023 ontvangt u het attest.   

Ook doen wij een warme oproep aan verenigingen, particulieren, serviceclubs  enz. om een       
activiteit t.v.v. HBK vzw op te zetten.  Uiteraard kunt u hierbij op onze ondersteuning rekenen.       

In onze volgende nieuwsbrief van eind januari 2023 kijken we met u uitgebreid terug op onze     
realisaties van 2022 en blikken we vooruit naar de uitdagingen en het programma voor 2023. 

Laten we 2023 hoopvol in de ogen kijken en mooie voornemens maken …                                  
Het bestuur van HBK wenst u en uw naasten alvast een gezond en gelukkig 2023. 
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Houd van iets moois. 

Bedenk iets geks. 

Kakel of snater iets liefs. 

Doe iedere dag 

In 2023  

Iets positiefs. 

Na de installatie van een Qwiek Up-toestel in 

UZ Gent en Het Zeepreventorium ontvingen we 

alleen maar positieve reacties. Samen met 

Stichting Brandwonden beslisten we om in elk 

brandwondencentrum in België zo’n toestel te 

financieren. De meerwaarde die deze therapie 

biedt naar angst- en pijnbestrijding valt niet te 

onderschatten. Daar hangt natuurlijk een pittig 

prijskaartje aan vast, maar dit mag ons niet 

weerhouden om door te zetten.                        

In de verschillende brandwondencentra wordt 

reeds een testtoestel geplaatst.                   

Daarom start HBK en Stichting Brandwonden 

een crowdfunding op om dit project te rond te   

krijgen. Via de pers en andere kanalen zal u  in 

de nabije toekomst hierover meer vernemen.  

HBK project : Een Qwiek Up in elk  

brandwondencentrum in België !     


