GIFTEN EN SPONSORING
Vzw Pinocchio geniet geen enkele regionale of federale financiële steun.
Als erkende vzw van Defensie geniet vzw Pinocchio enkele logistieke voordelen waardoor de
werkingskosten aanzienlijk verlaagd worden!
Uitsluitend en dankzij de giften van particulieren, serviceclubs en bedrijven is vzw Pinocchio
in staat om continuïteit te bieden en jaarlijks honderden jeugdige brandwondenslachtoffers
en hun familie te helpen.

Word ook sponsor en steun ons werk ten voordele
van kinderen en jongeren met brandwonden!
Fiscaal attest mogelijk vanaf € 40.

Een glimlach

Daar gaan wij voor!

En daar doen wij alles voor.

Zetel:
Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 200
1120 Neder-over-Heembeek

Rekeningnummer: IBAN BE31 0682 2450 9355
BIC GKCCBEBB
Ondernemingsnummer: 460 989 035

Telefoon: 02 264 43 36
GSM: 0473 97 94 48 of 0475 65 27 37
Website: www.vzw-pinocchio-asbl.be
E-mail: info@vzw-pinocchio-asbl.be

VZW PINOCCHIO
Elk jaar worden er ongeveer 400 kinderen,
waarvan de helft jonger dan 5 jaar, opgenomen in
de Belgische brandwondencentra.

ELKE DAG ZIJN ER
KINDEREN MET
BRANDWONDEN:
WIJ HELPEN ZE!

Dat is meer dan 1 kind per dag!
Meestal zijn ze voor meer dan 10% van hun lichaamsoppervlakte
verbrand, wat een langdurig en pijnlijk herstel met zich meebrengt. Zo’n ziekenhuisverblijf is een zeer emotioneel belastende
ervaring voor de jongere die weg van huis is. Daarom helpt vzw PINOCCHIO
het kind en de ouders.
Vzw Pinocchio is opgericht op 4 april 1997 en is een nationale vzw
die de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren (0-25 jaar)
met brandwonden behartigt. Hiervoor werken we samen met de 6 Belgische
brandwondencentra.
Wij bieden financiële ondersteuning aan ouders voor kosten die mutualiteiten niet of nauwelijks dekken: drukkledij, hydraterende (zonne)crèmes,
thermale kuren, transportkosten,….
Wij reiken psychosociale steun, aan jonge brandwondenslachtoffers en hun naasten.
Vzw Pinocchio biedt preventieve informatiesessies aan verschillende doelgroepen (scholen, serviceclubs,…) op aanvraag. Tevens bieden wij ook de
mogelijkheid tot het plaatsen van een infostand op allerhande evenementen.

PINOCCHIO IN ACTIE
Vzw Pinocchio tracht op verschillende manieren het verblijf in het brandwondencentrum aangenamer en draaglijker te maken:
Vrijwilligers die dag en nacht kinderen kunnen bijstaan, met hen spelen en
een opvangnet vormen als de eigen familie niet aanwezig kan zijn.
Wekelijks bezoek van een clown om de pijn, angst en droefheid te doen
vergeten.
Inrichten van speelzalen, het voorzien van speelgoed, laptops en geschenkjes
om hen op te beuren na een zware verzorging.

BRANDWONDENKAMPEN & ACTIVITEITEN
Vzw Pinocchio organiseert talrijke activiteiten voor kinderen en jongeren die
slachtoffer werden van brandwonden. Die activiteiten vinden plaats tijdens de
revalidatieperiode, voor zowel de kinderen als hun ouders.
“Moeder-Kindkamp”: thermale kuur in Spa voor baby’s en kinderen jonger dan
5 jaar in het bijzijn van hun mama ter bevordering van het littekenherstel.
Tevens wordt hier voorzien in psychologische steun voor de mama.
“Kuurkamp”: 14-daagse thermale kuur voor revaliderende brandwondenpatiënten
tussen 5 en 16 jaar.
“Informatieweekend”: voor ouders van kinderen die hebben deelgenomen aan een
kuurkamp. Brandwondenexperts (kiné, dermatoloog, psycholoog, …) geven hen workshops om de verschillende aspecten van de nazorg correct te leren toepassen. Ouders
krijgen (nadien) op een laagdrempelige manier de mogelijkheid vragen te stellen aan hen.
“Re-integratie in de klas”: een team van professionals informeert de klasgenoten
van de terugkerende brandwondenpatiënt over het “leven met brandwonden” om pestgedrag tegen te gaan en te zorgen voor een optimale terugkeer in de normale omgeving.
“Re-integratiekamp”: psychosociale revalidatie van (ex)brandwondenpatiënten tussen
5 en 18 jaar waarbij het leren aanvaarden van hun littekens en de wederopbouw van
hun zelfvertrouwen, centraal staan.
Activiteiten voor 16+: citytrip in eigen land, muziekfestivals, survivalweekend,
allerhande workshops (bv. het corrigeren van littekens met make-up), ...
Sinterklaasfeest

