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Dankzij u
kunnen wij
ons werk
Doen.
Jos VloEmAns
voorzitter

in de vorige Activiteitenkrant kon u al lezen dat ook
wij last hebben van de economische crisis. We moeten
nog meer ons best doen om het lot van de kinderen
onder de aandacht te brengen en donaties te werven.
Gelukkig lukt dat heel aardig. Ook dit jaar hebben veel
particulieren en bedrijven onze stichting gesteund,
waardoor alle geplande activiteiten doorgang vonden.
U leest er alles over in deze Activiteitenkrant. Hopelijk
mogen we ook komend jaar weer rekenen op uw steun!
Samenwerking brandwonden Stichting
De crisis dwingt ons ook om nog kritischer te zijn op
onze uitgaven. Mede hierom werken we nog intensiever
samen met de nederlandse Brandwonden Stichting.
Daar waar onze doelstellingen overlappen kunnen we
gezamenlijk activiteiten ontplooien. Zo is de telefonische
bereikbaarheid van kind en Brandwond sterk verbeterd
door gebruik te maken van het kantoor van de
Brandwonden Stichting, waar Marion de koning namens
ons aanspreekpunt is.

bestuur kind en brandwond
er is een belangrijke wijziging in het bestuur van onze
stichting. ella van Unen, bestuurslid van het eerste
uur en secretaris van de stichting heeft haar functie
overgedragen aan kitty Stoker. kitty is voor velen van
u geen onbekende, zij is nazorgverpleegkundige van
het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk, en al
jaren actief als vrijwilliger. ella blijft na haar vertrek als
secretaris gelukkig actief als vrijwilliger voor Stichting
kind en Brandwond en het kiwanishuis Beverwijk.
ik wens u veel leesplezier.

tekenen samenwerkingsverband rob
Baardse, directeur Brandwondenstichting en Jacob Blik, vice voorzitter
kind en Brandwond

Aftredend bestuurslid
ella van Unen

nationale brandwondendag
Ook op andere terreinen werken we goed samen.
vorig jaar hebben we onze Gezinsdag gecombineerd
met de Brandwondendag van de Brandwonden
Stichting. Op zaterdag 26 september ontmoetten
brandwondpatiënten en gezinnen elkaar in de efteling
op de eerste nationale Brandwondendag. De kinderen
hadden een geweldige tijd, terwijl de ouderen luisterden
naar verhalen van brandwondpatiënten en deelnamen
aan verschillende workshops.

bezoek van katie Piper
een bijzondere gast was katie Piper uit engeland. Deze
bekende televisiepersoonlijkheid liep in 2008 een ernstige
gelaatsverbranding op. toch stortte haar wereld niet in.
Ze richtte de katie Piper Foundation op, een stichting die
een wereld nastreeft waar littekens geen belemmering
vormen voor iemands functioneren en welzijn.

VoorziTTEr
Jos VloEmAns
promoVEErT

h

oewel het aantal brandwondenongevallen
bij kinderen in nederland daalt, nemen de
brandwondencentra toch steeds meer kinderen op. Dit bleek uit het proefschrift van
onze voorzitter Jos vloemans, waarmee hij afgelopen jaar op promoveerde aan het vUmc.
Uit het proefschrift blijkt dat er sinds 2000 meer
kinderen worden opgenomen in nederlandse brandwondencentra, maar dat de brandwonden gemiddeld minder ernstig zijn. recente cijfers tonen aan
dat deze trend zich tot 2012 heeft doorgezet. "er
zijn betere richtlijnen gekomen voor doorverwijzing.
Ook is de overschatting van brandwonden nog altijd
groot, en het beoordelen en behandelen van brandwonden blijft lastig. veel ziekenhuizen verwijzen hun
patiënten daarom direct naar ons door. Men neemt
het zekere voor het onzekere, en dat is erg positief.
Gelukkig kunnen we veel patiënten na onderzoek
terug naar huis sturen met een advies voor verdere
behandeling."

"Humor
en lacHen
verbetert je
immuunsysteem,
Het boost je
energie level,
Het veminDert
pijn,gevoelens
en bescHermt
je tegen De
negatieve
invloeDen van
stress"
AmbAssAdEur
mArTiJn
koning

Heet water in een onbekende omgeving
“Wel zie je nog brandwonden die eenvoudig te
voorkomen zijn. Heet water blijft de belangrijkste
oorzaak van verbranding van kinderen tot vier jaar.
Ongelukken komen vooral voor in een omgeving die
voor kinderen en ouders ongewoon is. ik denk aan visites bij opa's en oma's, maar ook aan de camping."
"ik heb diverse technieken voor wondbehandeling
onderzocht. Je ziet dat er veel is veranderd: er is
meer en betere pijnbestrijding, en de overlevingskansen nemen toe. Maar de resultaten van behandelingen, vooral met betrekking tot littekenvorming,
verbeteren maar langzaam. Het is een jonge wetenschap. We zijn er nog lang niet."

gefeliciteerd jos,
dank voor je
inzet voor de
brandwondenzorg,
namens alle kinderen,
tieners, jongeren en
alle vrijwilligers van
Stichting kind en
brandwond.

s

tand-up comedian en cabaretier
martijn koning is ambassadeur
geworden van de Stichting kind
en brandwond. "kinderen met
brandwonden hebben vaak een ingrijpend
ongeval meegemaakt. na de schok van
het ongeluk volgt vaak een langdurige,
pijnlijke behandeling. en nadat de
wonden eenmaal genezen zijn, blijven er
vaak zichtbare maar ook onzichtbare
littekens achter. eenmaal thuis uit het

foto: sander de goede

brandwondencentrum kan het soms lastig
zijn voor de kinderen, tieners en jongeren.
Hoe ga je om met vervelende reacties
bijvoorbeeld." martijn koning voelt zich
erg aangesproken tot de manier waarop
Stichting kind en brandwond werkt en wil
graag een bijdrage in actieve zin leveren
om de doelen van de stichting te bereiken.
daarmee is martijn koning nu onze nieuwe
ambassadeur, samen met Hans kazan en
Chantal nuus.

martijn koning (1978) maakt al bijna tien jaar de Nederlandse
comedy podia onveilig, sinds 2006 als lid van Comedytrain.
Daarbij combineert hij snedige one-liners met een
buitengewoon fantasierijke kijk op de werkelijkheid. Razendsnel
manoeuvreert Koning door de wereld in zijn hoofd die
afwisselend pijnlijk herkenbaar en totaal absurd is, maar altijd
onweerstaanbaar geestig. Na o.a. een aantal buitengewoon
succesvolle seizoen van Martijns Eindemaandsvoorstellingen
waagt Martijn nu de stap naar een soloprogramma: De maand
van Martijn, nu in zeer veel theaters in het land te bewonderen.
Maar Martijn is op een vrije avond ook nog regelmatig op het
Toomlerpodium te vinden en hij heeft elke week een column
bij Spijkers met Koppen. Daarnaast schrijft hij ook nog voor
Dit was het Nieuws.
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bEEsTEnboEl
tijdens de kinderweek veranderde Het woldhuis was een ware beestenboel.
een aap, een varken, kikker en konijn, leeuw en luipaard… iemand had deze
dieren de leiding gegeven over een groep enthousiaste kinderen...

De week begon met een professionele fotoshoot met een
papagaai en het knutselen van petten. Daarna kregen de
ouders een dikke kus en kon de beestenboel beginnen!
Zingend naar het zwemband
Dag twee begon met luid zingen voor de jarige Monique.
Zo kwam de stemming er vroeg in. Het zingen ging door
in de bus op weg naar het zwembad. voor sommige
kinderen is het moeilijk om zich in zwemkleding aan de
wereld te tonen. Maar we waren nu met een hele groep.
Dus al snel was het remmen los en hup, het water in!
dierenduels
Op dag drie was het tijd voor de Zoolympics. De Giraffen,
de Bevers, de Struisvogels, de Stokstaartjes en de Lama's
stonden klaar om het tegen elkaar op te nemen. De
middag werd gevuld met de meest merkwaardige
sporten, zoals Skippy Huppen, Hamsteren, koeien,
Loeien, kippenrun en ezeltje-prik. De dag werd
afgesloten met een kampvuur met marshmallows.

met onze aapjes naar apenheul
Dag vier gingen we naar de Apenheul. in het park kregen
we de kans om kennis te maken met doodshoofdaapjes
en ringstaartmaki’s. Hierna was het tijd om even uit te
rusten bij de film Over the Hedge, die perfect aansloot op
ons avontuur in Apenheul. vol nieuwe energie stortten de
kinderen zich op de Bonte Avond. Wat een talent!
waar is mijn kind?!
Op de laatste dag was er de speurtocht met picknick.
toen kwamen de ouders langzaam binnendruppelen.
verbaasd keken ze om zich heen… Waar is mijn kind
gebleven? Alle kinderen hadden zich verzameld aan
de overkant van de vijver. elk kind werd door zijn eigen
ouder of verzorger in een bootje terug naar de overkant
getrokken. Het was een mooie afsluiting van een mooie
week. We verheugen ons nu al op volgend jaar!
Staf kinderweek 2013

dit soort vakanties voor kinderen
en jongeren met brandwonden zijn
ontstaan in de Verenigde Staten.
net als in een regulier kamp, staan
sport en spel centraal. daarnaast
worden ervaringen uitgewisseld
met lotgenoten, wordt er positief
omgegaan met vuur en leren de
kinderen van volwassenen met
brandwonden. dit blijkt kinderen
succesvol te helpen om hun trauma
te verwerken en de draad weer op te
pakken. in 1992 besloten wij ook hier
zulke vakantieweken te organiseren.
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de tienerweek is nu alweer een paar maanden geleden, maar
ik denk er nog vaak met veel plezier aan terug. al tijdens het
voorbereidingsweekeinde vlogen de wildste ideeën over tafel.

nieuwe gezichten
De eerste dag begon al geweldig met de sponsorbijdrage
van de vader van kevin en zijn collega’s. Daar konden we
nog iets extra’s van doen. voor meer veel tieners was dit
een nieuwe ervaring. Ze waren voor het eerst op kamp of
ze kwamen over van de kinderweek.
waterdropping
Wat hebben we ontzettend gave dingen gedaan: we
kregen stuntlessen en er stond een ware waterdropping
op het programma, waarbij de groep in bootjes de weg
terug moest vinden. Meestal is een dropping vermoeiend
voor de tieners, maar deze keer moest de staf flink
punteren om de bootjes vooruit te helpen en zaten/lagen
de tieners in de boot te slapen!
danspasjes en boksbewegingen
De volgende dag was een onvergetelijke opname van
de lipdub, waarbij de hele groep een nummer van Lady
Gaga playbackte. Het resultaat mag er wezen! Ook de
boksles van Perry viel goed in de smaak. er zitten een
paar heel fanatieke tieners tussen.
misschien teveel om op te noemen?
verder hebben we ons ook zeer goed vermaakt op de
Wipeout in het Almere Adventure Park en is er flink

gewandeld tijdens de puzzeltocht. Daarna was het gieren
en zwieren op de kermis. We hebben vlotten gebouwd
en er zelfs mee gevaren. en hoewel alle vlotten goed in
elkaar zaten, waren er toch een flink aantal mensen nat.
ra, ra hoe komt dat?
Ook de pubquiz was dit jaar weer een groot succes. Het
tutten van de meiden was wederom erg gezellig en de
jongens hebben zich prima vermaakt met klimmen en
paintballen. en dan ben ik nog het galadiner vergeten en
de casino-avond, de huifkarrentocht, de bonte avond en
natuurlijk de heerlijke maaltijden!
kortom, we hebben zoveel gedaan dat het moeilijk is om
alles te onthouden. Maar wat we zeker nooit meer zullen
vergeten is de verpletterende vuurwerkshow op de laatste
avond. Daar waren we allemaal letterlijk stil van!
Het einde van de week, het einde van een periode
Helaas was dit mijn laatste tienerweek. Omstandigheden
dwingen mij te stoppen. ik wil iedereen bedanken voor
opnieuw een prachtige tienerweek en ik wens alle tieners
heel veel succes en alvast heel veel plezier op de volgende
tiener/jongerenweek.
Marjolein Binkhorst, coördinator tienerweek

Vakantieweken zijn alleen mogelijk
dankzij de inzet van enthousiaste
vrijwilligers. de groep bestaat uit
medewerkers van brandwondencentra, volwassenen en brandslachtoffers. Het is niet nodig dat
ieder staflid ervaring heeft met
brandwonden. wel gaat er altijd
een mannelijke en een vrouwelijke
volwassene mee die zelf littekens
van brandwonden heeft. ook gaat
ten minste één gespecialiseerde
verpleegkundige mee.
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wind en fietsen. Het is een veel
voorkomende combinatie op
ameland. en dat hebben de
jongeren en de staf geweten.
respect voor onze stoere
doortrappers!

De week begon spectaculair met een windkracht 6,
oplopend tot 7 en 8. Door de harde wind was het voor
de jongeren soms flink afzien. Om met de fiets naar ons
verblijf te komen, moesten ze stevig doortrappen. Maar
naast hard werken, was er ook ruimte voor het betere
chill- en loungewerk.

in draf door de duinen
Maandag begon rustig, met het maken van
dromenvangers, waarna de groep de fietsen mocht
verruilen voor pony’s. Over de duinen, langs het water en
door de branding... de uren vlogen voorbij.

Actie op het strand
bijkomen met burrito’s
eenmaal aangekomen na een pittige fietstocht, begon
de week met het traditionele krantmeppen. Master chefs
Werner en Marlies hadden een smakelijk Mexicaans
welkom verzorgd, dat de groep genoeg energie gaf om
een kompastocht te lopen in de Hollandse wind.
waarom zeg je dan niets terug?
De volgende dag verzamelden de jongeren zich
rond acteur Dragan Bakema. Als kind liep Dragan
brandwonden op, en hij deelde zijn ervaringen met de
groep. Wat volgde was een relaxte, maar serieuze dialoog
over de manier waarop de jongeren omgaan met hun
littekens. Geleerd werd om discussies niet uit de weg te
gaan, en te vertrouwen op je eigen kracht.

Woensdag was opnieuw een action-packed dagje.
De jongeren raceten op blowkarts over het strand en
stortten zich met kayaks en raft boats in de branding.
Het was spectaculair om te zien! natuurlijk was er
na zoveel inspanning tijd om even bij te komen. De
hangmatten en loungebanken en gezamenlijke barbecue
vormden een perfecte afsluiting van een heerlijke dag.
Stoere jongens en gestylde meiden
terwijl de jongens de volgende dag op de mountainbike
stapte en met 700 Pk powerboat over het water raasden,
werden de meiden heerlijk verwend door kapsters en
stylistes. De haren werden geknipt, geverfd en gestyled,
de nagels gelakt. Als finishing touch kregen de meiden
prachtige make-up. Ze zagen er dan ook adembenemend
uit tijdens Bonte Avond.

s
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Zeilend om ameland
Die middag werd doorgebracht op de "Willem Jacob",
een authentiek zeilschip. Zeilend langs de kust van
Ameland genieten de jongeren van elkaars gezelschap,
van Marokkaanse kip, en van de jonge zeehondjes die
niet ver van de boot op een zandplaat liggen. Daarna is
het opnieuw fietsen, nu richting het strand. Hier krijgen
de jongeren yogales bij de ondergaande zon. terwijl
de jongeren buigen en strekken wordt een kampvuur
aangestoken waar we samen de dag afsluiten.

De week eindigde zoals hij begon, fietsen in de wind.
Ditmaal trok het peloton richting haven, terug naar
de boot. eenmaal op de boot was het fietsleed snel
vergeten. er werd teruggekeken op een geweldige
week. Soms met een klein traantje, maar meestal met
lachkracht 8, oplopend tot 9 en 10.
Staf

jongerenweek 2013

T
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bij de jongerenweek gaat altijd

een arts mee. een nieuw staflid
heeft een 'sollicitatiegesprek'

met de kampcoördinator waarin
de wederzijdse verwachtingen
besproken worden. Verder

wordt gekeken of de 'sollicitant'
voldoende capaciteiten

heeft. Voor stafleden van de

jongerenweek geldt een minimum
leeftijd van 25 jaar.
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dE nATionAlE
brAndwondEndAg
op 28 september 2014 was de
eerste nationale brandwondendag
in nederland. een samenwerking
van de Stichting kind en
brandwond, de Vereniging van
mensen met brandwonden en
de nederlandse brandwonden
Stichting.

De nationale Brandwondendag is er voor iedereen met
brandwondenlittekens. Jong en oud. Het is een dag om
lotgenoten te ontmoeten. Om te leren van professionals.
en om je te laten inspireren door ervaringsdeskundigen.
even niet anders zijn dan de rest
er waren verschillende programma’s voor kinderen en
volwassenen. Onder professionele begeleiding van onze
vrijwilligers trokken de kinderen in groepjes door het
attractiepark van de efteling. Hier beleefden ze een
geweldige, ontspannen dag.
naar elkaar luisteren en van elkaar leren
voor volwassen was er een veelzijdig programma in het
efteling theater. Onder begeleiding van dagvoorzitter
Hella van der Wijst deelden Dragan Bakema en katie
Piper hun ervaringen als brandslachtoffer met de
aanwezigen. Daarnaast waren er verschillende workshops
en gespreksgroepen.
als een gezin littekens draagt
Als een kind brandwonden oploopt, is dat een
traumatische gebeurtenis. Het leven van het kind staat
volledig op z’n kop, en soms ziet de toekomst er opeens
heel anders uit. Zo’n gebeurtenis heeft een grote impact
op het gezin. Het kan jaren duren voordat het trauma
is verwerkt en de nieuwe situatie als normaal wordt
beleefd.
in gespreksgroepen leren slachtoffers en gezinsleden veel
van elkaar. Soms is het ook gewoon genoeg om te horen
dat je niet de enige bent die met een probleem worstelt.
Door naar elkaar te luisteren, elkaar te steunen en te
adviseren, lukt het sneller om de draad weer op te pakken
en om langzaamaan weer een gewoon gezin te zijn.
weerbaar worden
tijdens één van de workshops was er aandacht voor
pesten. Hoe herken je dat je kind gepest wordt, en wat
kun je doen om dit te stoppen? Pesten komt helaas nog
altijd voor. in de workshop onder leiding van Dragan
Bakema werd geoefend om de confrontatie niet uit de
weg te gaan en direct te reageren. Dat vraagt om lef,
maar ook hier geldt: oefening baart kunst.
met dank aan majorie, Cocky en jacob
Marjorie Holtus (vereniging van Mensen met
Brandwonden), cocky van der Sijde (nederlandse
Brandwonden Stichting) en Jacob Blik (Stichting kind
en Brandwond) zijn de initiatiefnemers van deze eerste
nationale Brandwondendag. We zijn hen hiervoor
bijzonder dankbaar en kijken uit naar de volgende editie!

Stichting kind en brandwond
vindt het belangrijk dat er veel
aandacht is voor de ouders
en de broertjes en zusjes van
brandslachtoffertjes. Zij zagen
het ongeluk vaak gebeuren of
hebben last van schuld gevoelens.
daarom organiseren we jaarlijks
een dag voor het hele gezin,
waarop ze ervaringen kunnen
uitwisselen met anderen die
hetzelfde overkwam.
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Brandwondencentrum Groningen

deze zaterdag in het brandwondencentrum werd een bijzondere voor ben.
Ben hoorde dat vandaag het nieuwe logo op het dak
van het ziekenhuis werd gehesen. Ben is dol op alles wat
rijdt, en kijkt zijn ogen uit. Onder het raam verschijnt
een enorme vrachtwagen. Dan ontvouwt zich een grote
hijskraan. We helpen Ben zoeken naar het mooiste
uitzicht. even later ligt Ben op een kindermatras in de
vensterbank.
Ben heeft de hele ochtend zijn ogen uit gekeken.
Om het spektakel niet te hoeven missen, regelden de
verpleegkundigen dat de verbandwissel later op de dag
kon plaats vinden. Dat vond Ben wel een goed idee.
Het plaatsen van het nieuwe logo leverde een prachtige
spektakel en een onvergetelijke zaterdag op.
toen we samen de werkzaamheden volgden, vertelde
Ben een heleboel over wat hem echt interesseert. Dankzij
Stichting kind en Brandwond konden we ad hoc een
nieuwe, hele grote, lego brandweerauto aanschaffen.
een schot in de roos. De rest van Bens opname hebben
we urenlang aan de wagen gebouwd. Met een geweldige
brandweerauto, inclusief uitschuifladder als resultaat.
toen Ben naar huis mocht, hebben we een uurtje
gepeuterd om het hele ding weer uit elkaar te halen,
schoon te maken en de stukjes terug in zakjes te doen.
Straks kan een ander patiëntje de brandweerauto in
elkaar zetten. Zo simpel en effectief kan de hulp van kind
en brandwond soms zijn.
Pedagogisch team Martiniziekenhuis Groningen

» bbQ bob: veilig barbecueën
met kinderen
Vorig najaar besloten we onze krachten te
bundelen met de groningse brandweer. we
delen onze kennis en ideeën met als doel samen
brandwonden te voorkomen. nu is er een
gezamenlijk preventieteam opgezet dat elke
maand op pad gaat.
Als je denkt aan brandwonden bij kinderen, komt de
barbecue niet meteen bij je op. Maar helaas worden
kinderen vaak het slachtoffer als het mis gaat bij deze
hobby voor volwassenen. Daarom vroegen wij alle
volwassenen in de regio om extra alert te zijn tijdens
de barbecue.
Het is vaak een combinatie van onwetendheid en de
euforie over het warme weer waardoor mensen minder
alert zijn. Ook schat men soms door drankgebruik
de gevaren niet goed in. Zorgcoördinator Freek
vogel van het Brandwondencentrum opperde ooit
gekscherend dat het tijd werd om een BarbecueBOB te introduceren. Wijs één persoon aan die
verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid rondom
de barbecue. Dat is geen overbodige luxe, want de
brandlittekens blijven levenslang. De brandweer ging
vervolgens aan de slag en maakte een aantal BBQ
BOB-schorten. Door op deze vrolijke manier aandacht
vragen voor een serieus onderwerp, worden we overal
met open armen ontvangen.
Bianca Habing – Management Assistent
Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen

kiwAnis huis
groningEn
Het kiwanis Huis in het martini
Ziekenhuis is het afgelopen jaar door
54 gezinnen gebruikt. dankzij de steun
van onze donateurs, kunnen we het
voor de aangeslagen gezinsleden van
brandwondpatiëntjes zo aangenaam
mogelijk te maken.
Wanneer het kiwanis Huis bewoond wordt, is er een
belangrijke rol weggelegd voor onze vrijwilligsters ria,
Binie, Wilma, Willy en Lisette. Zij zijn vele uren aanwezig
en zorgen dat de gezinnen optimaal begeleid worden.
De vrijwilligers worden bijgestaan door Geeske en
Bouktje, de secretaresses van de afdeling. vanaf deze
plaats willen we hen nogmaals heel hartelijk bedanken
voor hun bijdrage aan het kiwanis Huis Groningen.
Door de jaarlijkse bijdrage van Stichting kind en
Brandwond en financiële ondersteuning van een aantal
kiwanisclubs uit Groningen en Odd Fellows Groningen,
konden we ook dit jaar ouders van kinderen een warme,
goed verzorgde logeerplek bieden.

Samen zorgen we dat die kamer er komt
Het Brandwondencentrum werkt samen met de
nederlandse Brandwonden Stichting, Stichting kind
en Brandwond en kiwanis Groningen om het geld
bijeen te brengen waardoor deze hypermoderne
verbandwisselkamer er kan komen. Als alles goed gaat,
wordt deze kamer in 2014 gerealiseerd in de nabijheid van
het kiwanis Huis Groningen.
Jacob Blik, unithoofd Brandwondencentrum Martini
Ziekenhuis Groningen

Verbandwisselkamer voor kinderen
een op de drie patiënten in het Brandwondencentrum
is een kind. Daarvan is het grootste deel tussen
1 en 4 jaar. Uit onderzoek weten we dat afleiding
tijdens de verbandwissels bij kinderen een zeer
gunstig effect heeft. We willen onze patiëntenzorg
naar het allerhoogste niveau tillen. een aparte
verbandwisselkamer voor kinderen is daarbij onmisbaar.
Laten we onnodige stress vermijden
kinderen tot 18 maanden halen fantasie en
werkelijkheid nog door elkaar. Al snel maken ze een
koppeling tussen uiterlijke kenmerken (zoals muts en
mondlap) en de pijnlijke verbandwissels. Wanneer
ze een muts en mondlap zien, roept dat direct de
associatie met de verbandwisseling op, wat veel stress
veroorzaakt. een ouder kind kun je uitleggen dat het
zien van een mondkap en muts niet direct betekent dat
hun verband verwisseld wordt. Maar dat is aan jonge
kinderen moeilijk uit te leggen.
Door een aparte verbandwisselkamer te gebruiken,
associeert een jong kind alleen deze kamer met de
verbandwisseling, waarmee de rest van het ziekenhuis
als veilig wordt ervaren.
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bliJ En
EnThousiAsT
Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

blij en enthousiast zijn we met onze nieuwe
houten activiteitenbord op de gang van onze
kinderafdeling. Het nodigt kinderen uit om
niet op de kamer te blijven zitten, maar op
onderzoek uit te gaan op de gang. rebecca,
een van onze patiënten van bijna vier, kreeg
de eer om als eerste met de speelwand te
spelen. na de verbandwissel bleek helemaal
hoe leuk ze het vond, want normaal
gesproken ging ze altijd even uitrusten,
maar nu wilde ze er direct weer mee spelen.
Het blijkt nu al een groot succes. Het geld is
het dubbel en dwars waard.
Marleen Beemsterboer, Pedagogisch werk

kiwAnis huis
bEVErwiJk
Hoe belangrijk het kiwanis Huis is
voor brandwondpatiënten, hun ouders
en familieleden, blijkt wel uit de vele
reacties van de tijdelijke bewoners.
Het is zo fijn om tijdens de opname
zo dichtbij het ziekenhuis te kunnen
verblijven.
We hebben een aantal bijzondere logés ontvangen in het
kiwanis Huis. Zoals een dame uit engeland. Haar vriendin
had brandwonden opgelopen tijdens de overtocht met
de boot van engeland naar nederland. Hoe dankbaar
deze dames waren bleek wel uit de brief die we weken
later mochten ontvangen: een en al lof.
Of de vader die met zijn drie kinderen in het
appartement verbleef en zo regelmatig zijn dochter kon
opzoeken, en toch met de andere kinderen een klein
beetje vakantie kon hebben.
Afgelopen zomer was het gelukkig vaak prachtig weer.
Het kiwanis Huis beschikt ook over een aantal fietsen
waar regelmatig gebruik van werd gemaakt. Zo kon de
ouder in de "vrije tijd" een klein beetje ontspannen in de
duinen of uitwaaien op het strand. een vrijwilliger bood
aan om de fietsen te onderhouden en kon dag en nacht
worden gebeld voor reparaties. Hier waren we erg blij
mee.

Helaas is de financiële situatie van het kiwanis Huis niet
toereikend om het voortbestaan in de huidige vorm te
garanderen. er zijn dus veranderingen op komst. eén van
die veranderingen is dat het kiwanis Huis nu draaiende
wordt gehouden door zes enthousiaste vrijwilligers.
Gelukkig is het voorbestaan van het kiwanishuis voor
de directie van het ziekenhuis belangrijk. er wordt hard
gezocht naar een oplossing. De plannen zijn om het
kiwanis Huis op termijn, net als in Groningen, binnen het
ziekenhuis te brengen. Maar voorlopig blijft de huidige
locatie gehandhaafd en kunnen ook dit jaar weer vele
gezinnen en families in het appartement verblijven.
Kitty Stoker, Vrijwilliger Kiwanis Huis Beverwijk
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toen onze zoon Jonathan door een ongeluk met hete
thee ernstige brandwonden opliep. Het gevolg was een
verblijf van 3,5 zware weken in het brandwondencentrum
in rotterdam, vol spanning en onzekerheid. Gelukkig
waren er genoeg mooie momenten, waarvan het
Sinterklaasfeest er absoluut eentje was. Het kon met
recht een feestje worden genoemd. Jonathan heeft zo
genoten van het bezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte
Pieten! vanaf het moment dat Sinterklaas binnenkwam
en er gezongen werd tot er afscheid werd genomen,
straalde hij. Hij bleef Sinterklaas en de Zwarte Pieten
maar high-fives geven. Het was geweldig om hem zo
te zien genieten. Zelfs nu, twee maanden later, denk
ik met zeer warme en dankbare gevoelens terug aan
die dag. ik wil daarom de Stichting kind en Brandwond
en de donateurs bedanken voor hun bijdrage aan deze
onvergetelijke dag.
Geschreven door dankbare ouders

hET ColombinEhuis
& de efteling

Op zaterdag
23 nOvember
werd Ons
leven
cOmpleet
Op zijn kOp
gezet,

grOeten uit...

Brandwondencentrum rotterdam

afgelopen zomer, net voor onze
vakantie, is onze dochter ernstig
verband en heeft bijna 4 weken in het
brandwondencentrum in rotterdam
gelegen.
Het was dan ook een grote verassing dat we twee
weken voor de herfstvakantie gebeld werden door
onze nazorgverpleegkundige met de vraag of we
het leuk vonden een weekje vakantie te vieren in het
colombinehuis in Biddinghuizen.
Het colombinehuis is een huis voor gezinnen met
kinderen die een beperking hebben. Dit kunnen
brandwonden zijn, maar ook een stofwisselingsstoornis of
handicap.
in het colombinehuis stond iedere dag een land centraal,
en daar werd ook naar gekookt. Alle maaltijden werden
genuttigd in het restaurant waar je ook andere gezinnen
tegen komt. Met deze gezinnen zijn we de hele week
opgetrokken. Ondanks de beperkingen die sommige
hadden, was het een gezellige bende en werd er vooral
veel gelachen en genoten.
We zijn ook een dagje weggeweest op de colombineboot.
Dit is een boot waar je zelfs met een rolstoel rond
kunt rijden. er was de hele dag entertainment voor
de kinderen. Ze hebben pompoenen uitgesneden, een
kunstroute gewandeld, toneelstukjes gekeken en muziek
gemaakt met een hele leuke muzikant.
Het hoogtepunt was een bezoek aan het Dolfinarium
in Harderwijk. Maar deze week had nooit zo leuk en fijn
kunnen zijn zonder het bijzondere team dat alles in het
colombinehuis verzorgt. echt geweldig waren ze. Heel erg
bedankt voor de goede zorg! Ook willen we de Stichting
kind en Brandwond bedanken voor de fijne week die wij
van hen hebben gekregen.
Groetjes familie van den Berg

wij hebben vorig jaar eind mei een
midweekje in het Colombinehuis mogen
logeren. onze tweejarige dochter had
haar voet volledig verbrand.
Omdat ze een moeilijke eter is, heeft zij samen
met ons twee weken lang gevochten om voldoende
voedingsstoffen binnen te krijgen, zodat haar
voet goed zou helen. Als dat niet lukte, zou ze een
huidtransplantatie moeten ondergaan.
Op kerstavond mocht ze gelukkig naar huis, al had ze
nog wel veel pijn. Ze moest nog wel twee keer per week
terug naar het ziekenhuis voor wondverzorging. Daarna
kwam ze bij Anneke terecht. Wat een geweldige vrouw,
wat zij voor de kinderen en de families doet. Anneke bood
ons ons dat midweekje aan. We waren diep geroerd!
Het colombinehuis was geweldig! voor onze kleine meid,
maar ook voor ons. Onze dochter genoot met volle
teugen. Ze had ook meteen vriendinnetjes gemaakt. Het
was lang geleden dat ze in een groep van kinderen van
verschillende leeftijden contact maakte en het zo naar
haar zin had.
normaliter eet en drinkt ze slecht. Hiervoor loopt ze
al jaren bij het eetteam van het Maasstad Ziekenhuis.
Daarvoor was ze lange tijd onder behandeling bij het
ikazia ziekenhuis. Maar gedurende ons verblijf in het
colombinehuis at en dronk ze zoals ze nooit heeft
gedaan. Ze vroeg zelfs om meer!
Het heeft heel lang geduurd voordat onze dochter weer
in contact durfde te komen met water. niemand mocht
haar voet zien. Haar sokken mochten niet uit. Op jonge
leeftijd wist ze al dat ze anders was dan andere kinderen.
in het colombinehuis heeft ze er geen moeite meer mee.
Wij zijn heel goed geholpen door de gesprekken met
de andere ouders. Het was soms heftig, maar toch ook
bevrijdend. We hopen dat het met de kinderen en ouders
die we hebben leren kennen, net zo goed gaat.
Dank jullie wel, liefdevolle groet, familie De Bruin
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HaLLo wij Zijn daVy 10 jaar en
LuuC 8 jaar Lijten. dinSdag 21
mei kwamen wij aan in efteLing
boSrijk.
"Wij moesten verzamelen in een restaurant in Bosrijk.
Daar hebben wij de andere kinderen ontmoet. We
hebben er ook gegeten. Daarna gingen we met z’n allen
naar de huisjes. We werden in twee huisjes verdeeld,
samen met nog een gezin: Sybren, Patrick en collin.
Als je op de kamer kwam, mocht je je eigen kamer
versieren met slingers en ballonen met tape. Wij liepen
met z’n allen naar buiten, daar stond een grote huifkar
voor ons klaar. We gingen naar Balthasar. toen we daar
waren had hij een heleboel proefjes voor ons. Luuc kreeg
een kistje waar we diamanten in moesten verzamelen.
toen we klaar waren, had hij een pan vol groen grassap
(Fanta)! toen we weer terug kwamen bij het huisje
gingen we pizza eten. kleine Sonja, grote Sonja en Jasper
hebben ons met een heel mooi lied in slaap gezongen.
De volgende dag gingen we schermen met echte pakken.
Dat was superleuk. na het schermen gingen we met z’n
allen zwemmen, pannenkoeken eten, en daarna....

Donderdag zijn we de hele dag in de efteling geweest.
toen we daarvan terugkwamen had de kok heerlijke
soep en spaghetti en een overheerlijke taart voor ons
gemaakt.
vrijdag de laatste dag. in de ochtend gingen we al
heel vroeg naar de bakker. Daar hebben we onze eigen
koekjes gebakken en cake en broodjes. Daar zijn we
heel lang gebleven en hebben veel plezier gehad. toen
hebben we bij thuiskomst de koffers weer ingepakt en
nog even verstoppertje gedaan :)
toen gingen we weer naar het restaurant waar onze
ouders al op ons zaten te wachten. We hebben nog
samen gegeten en toen zijn we weer naar huis gegaan.
We hebben echt een heel leuke week gehad en hebben
zoveel plezier gehad, het was echt heel erg vet leuk."
bedankt allemaal groetjes davy en Luuc Lijten

odin '59 VoetbaLt Voor kinderen
met brandwonden
Afgelopen jaar vond het 20e toernooi plaats van LStOdin’59. De Senioren speelden ca. € 5000 bijeen op
het Lagere Senioren toernooi. De afdeling Giraf van het
Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht was één van de
begunstigde goede doelen.

Voetbalschoenen Rafael van der Vaart
Dankzij een loterij en de veiling van onder andere
viP-arrangementen van AZ, Fc volendam, Sc telstar,
iJsselmeervogels, voetbalschoenen van rafael van

Unieke Gesigneerde CD Duizend Spiegels
van Marco Borsato

doneer een beer
Actie van Kijlstra Bestrating

Op woensdag 20 november gingen Jacob Blik en Bianca
Habing naar ‘Bestratinghuis’. Ze hadden een uniek
veilingitem in handen om de actie voor de nieuwe kinderverbandwisselkamer te ondersteunen… Marco Borsato
had zijn nieuwe cD Duizend Spiegels gesigneerd en
beschikbaar gesteld. Dit gaf fans de unieke kans om de
cD in handen te krijgen nog voordat deze in de winkels
lag.
na afloop van de actie kon kijlstra Bestrating een cheque
van ruim 7500 euro schenken en doneerde ze ook drie
iPads aan de kinderen in het Brandwondencentrum in
Groningen. We zeggen hartelijk dank tegen alle gulle
gevers en danken kijlstra Bestrating en radio continu
hartelijk voor deze mooie actie!

PePernotenaCtie in aSSen

Marco Borsato is één van de weinige buitenstaanders
die weet hoe zwaar het kan zijn in het
Brandwondencentrum. Sinds de cafébrand in volendam
in 2001, brengt hij met regelmaat een bezoekje aan
het Groningse Brandwondencentrum. een gebaar dat
de patiënten en het team zeer waarderen. even een
praatje, een foto en een hart onder de riem betekent een
welkome afleiding voor de patiënten die daar vaak al
lange tijd verblijven. Dit bracht Marco ook op het idee om
de knuffels die hij krijgt naar het Brandwondencentrum
in het Martini Ziekenhuis te brengen.

Sommige mensen weten als geen ander wat
stichting kind en Brandwond doet. De dochter van de
initiatiefneemster van deze leuke actie gaat al jaren
mee met de vakantieweken van kind en Brandwond.
Zij besloot in het kader van haar opleiding verzorgende
iG een pepernotenactie te starten. Samen met de
medecursisten werden de zakjes gevuld en verkocht.
Wij zijn ontzettend blij met mooie initiatieven zoals dit.
We wensen iedereen die heeft meegewerkt aan deze
leuke actie heel veel succes! Dank jullie wel.

etaLage-aCtie ViSboer diCk VaLk
in beVerwijk

Foto's nathalie thielen

Bestratingshuis
De actie Doneer een Beer van klijnstra Bestrating sluit
naadloos aan bij de knuffelkast van Marco Borsato in
het Groningse Brandwondencentrum. De firma kijlstra
Bestrating begon hun mooie actie op zaterdag 16
november. 24 uur per dag, 7 dagen lang voerde het
personeel actie in de tegenhanger van Het Glazen Huis:
Het ‘Bestratingshuis’.

vorig jaar heeft het publiek de etalage van De Zeester
in Beverwijk verkozen tot de mooiste kerst-etalage.

eigenaar Dick valk stalt hier al een aantal jaren zijn
privécollectie winterhuisjes uit, wat resulteert in een
gezellig kerstdorp van maar liefst acht vierkante meter.
ieder jaar probeert hij de collectie aan te vullen. De
brandweer ontbrak nog in Dicks dorp, en stond al enige
tijd op zijn verlanglijstje.
toen het winterdorp eenmaal was aangevuld met
brandweermannen, een kar, paarden en een brandend
huis was de eigenaar minder tevreden dan verwacht.
Dick bekeek het dorp en bedacht dat dit brand-tafreel
is helaas vaak werkelijkheid is. Al snel ontstond het
plan om dit jaar met zijn prachtige etalage het thema
brandveiligheid onder de aandacht te brengen en
Stichting kind en Brandwond te steunen.
Het resultaat van deze mooie actie kwamen voorzitter
Jos vloemans en Penningmeester Aad Hienkens zelf
tellen.

CoCky SCHenkt afSCHeidSCadeau
aan kind en brandwond

vorig najaar nam cocky van der Sijde afscheid na
jarenlang werkzaam te zijn geweest bij de nederlandse
Brandwonden Stichting. Bij haar afscheid vroeg zij aan
collega’s en vrienden geld te doneren voor Stichting kind
en Brandwond. cocky kwam uit op een mooi bedrag dat
ze symbolisch overhandigde aan voorzitter Jos vloemans.
Dank je wel cocky!

in navolging op deze actie, besloten ook andere winkeliers
in Beverwijk om Stichting kind en Brandwond te helpen in
de decembermaand. Dit zijn prachtige initiatieven waar
we heel erg blij mee zijn!

dank Voor Het Stemmen,
een mooie gift Van ing beVerwijk

kind en Brandwond kreeg, samen met twee andere
goede doelen 500 euro van inG te Beverwijk. We
maakten bovendien kans om dit bedrag te verhogen tot
2000 euro, als kind en Brandwond de meeste stemmen
zou krijgen van de klanten (en bezoekers) van de inG.
Dankzij de klanten van de inG in de Breestraat in
Beverwijk kreeg onze penningmeester de cheque overhandigd van het personeel. Het is brengt ons weer een
stap bij de realisatie van nieuwe verbandwisselkamers
voor kinderen in de brandwondencentra.
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