Wezel, 6 november 2018

Project ‘Help Brandwonden Kids’ - 19 tot 23 november 2018 Beste ouders

Brandwonden komen het meest voor in de groep van 0 tot 9 jaar, vooral thuis. De keuken is
de plaats bij uitstek waar brandwondenongevallen zich afspelen, gevolgd door tuin, garage en
badkamer.
Een belangrijk verschil met brandwonden bij volwassenen is het feit dat kinderen nu eenmaal
veel langer met hun littekens moeten leven. Telkens het kind voor een nieuwe fase in zijn
leven staat, moet het opnieuw uitleggen waarom het er anders uitziet. Iemand die op
kinderleeftijd verbrand raakt, doet er dus tot zijn volwassenheid over om het littekenprobleem
te verwerken.
Preventie van brandwonden moet daarom continu de nodige aandacht krijgen. Verbeterde
behandelingstechnieken verhogen de genezings- en overlevingskansen van verbrande
patiënten. De terugbetaling van de medische kosten is er op vooruit gegaan, maar voor het
grootste gedeelte draait de patiënt nog steeds zelf op voor de kosten van de nazorg.
‘HBK - Help Brandwonden Kids’ is een organisatie die ouders van kinderen met
brandwonden zowel financieel als materieel ondersteunt. Tijdens de week van 19 tot 23
november staat (brand)veiligheid in het vierde leerjaar centraal. Naar aanleiding hiervan,
organiseren we in samenwerking met HBK, een infoavond voor alle ouders van de school en
een praktische workshop voor de leerlingen van de lagere school.
Om alle ouders te informeren over brand, brandgevaar en brandveiligheid nodigen wij graag
alle ouders van de school uit op de infoavond op donderdag 22/11/2018 om 20.00 uur in de
eetzaal van de school. Deze avond wordt verzorgd door mensen van ‘Help Brandwonden
Kids’. De info is enkel bedoeld voor ouders, niet voor kinderen. Inschrijven kan via
onderstaand strookje.
Vrijdag 23/11/2018 wordt binnen de school een echte ‘rook-kamer’ opgesteld, … Alle
kinderen van de lagere school krijgen zo de kans om te ervaren welk effect rook heeft bij een
brand en hoe ze in dergelijke situatie best reageren.
Het Schoolteam van Wezel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende, ……………………………….., ouder van ……………………… klas …..
komt met …. personen naar de infoavond op donderdag 22 november om 20u00.
Handtekening ………………….
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