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Inleiding
Stichting Kind en Brandwond is in 1990 opgericht door zorgprofessionals werkzaam in de drie
brandwondencentra in Nederland om nazorg te bieden aan kinderen met brandwonden en hun gezinnen. We
zorgen voor middelen en faciliteiten om hen een optimaal verblijf te bieden in de brandwondencentra.
In dit beleidsplan beschrijven we welke zaken dat betreft en hoe wij ook in de toekomst een bijdrage willen
leveren aan een optimaal verblijf in het brandwondencentrum en aan de nazorg.
Stichting Kind & Brandwond wordt gerund door een enthousiast team van vrijwillige professionals uit de
brandwondenzorg en ervaringsdeskundigen. Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG).

Missie en visie
Stichting Kind en Brandwond zet zich in voor optimale zorg voor kinderen met littekens van brandwonden, hun
ouders, broertjes en zusjes, zowel tijdens als na het verblijf in het brandwondencentrum als aanvulling op de
reguliere zorg.

Doelstelling
Stichting Kind & Brandwond zet zich in voor kinderen met littekens van brandwonden en hun naasten om hen
te helpen met vertrouwen naar de toekomst te kijken zodat ze weer optimaal mee kunnen doen in de
maatschappij.

Terugblik op het afgelopen jaar
De COVID-crisis heeft onze kwaliteit van leven projecten danig in de war gestuurd. De belangrijkste projecten,
zoals de vakantieweken, de Brandwondendag en het familieweekend konden niet doorgaan.
Als alternatief voor onze activiteiten organiseren we sinds het begin van de COVID-crisis online
lotgenotencontact. Dit werkt goed en de deelnemers zijn enthousiast. Bovendien zien we dat de drempel om
mee te doen aan de online activiteiten lager is, wat leidde tot een grote betrokkenheid en verbreding van onze
achterban. In de toekomst blijven we naast de fysieke activiteiten ook online lotgenotencontact organiseren.

Uitvoering van de doelstelling:
1. Uitvoering lotgenotencontact
Vakantieweken
Jaarlijks organiseren we twee vakantieweken voor kinderen in de basisschoolleeftijd (7 t/m 12 jaar, peildatum
1 oktober) en voor middelbare school kinderen van 12 jaar (peildatum 1 oktober) tot 18 jaar met littekens van
brandwonden; de Kinderweek en de Jongerenweek.
Tijdens de vakantieweken kunnen de deelnemers volledig zichzelf zijn, kennismaken met leeftijdsgenoten die
weten wat het is om littekens te hebben en ervaringen delen met elkaar.
De vakantieweken worden georganiseerd en gecoördineerd door professionals uit de brandwondenzorg,
ervaringsdeskundigen en andere vrijwilligers die kinderen met brandwonden een warm hart toedragen.
Familieweekend
We organiseren jaarlijks een familieweekend voor gezinnen die in het recente verleden een brandwondengeval
met hun kind hebben meegemaakt. Het weekend vindt plaats in een mooie omgeving en ontspannen setting.
Het weekend wordt begeleid door professionals uit de brandwondenzorg. Dit kan ouders op een
laagdrempelige manier verder helpen met de verwerking van het ongeval van hun kind.
Gezamenlijke activiteiten
In samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting (BWS) en de Vereniging van Mensen met
Brandwonden (VMB) organiseren we een aantal gezamenlijke activiteiten voor kinderen met brandwonden en
hun gezinsleden.
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Brandwondendag
De Brandwondendag is voor alle gezinnen waarin een brandwondenongeval plaatsvond. Jongeren
vanaf 16 jaar en volwassenen nemen deel aan het programma van de Brandwondendag met
interessante workshops en gespreksgroepen. Voor alle kinderen, tieners en jongeren zijn er op deze
dag leuke en uitdagende activiteiten, afhankelijk van de locatie van de Brandwondendag.
Zwemgezinsdag
De zwemdag is een laagdrempelige manier om andere kinderen met brandwonden te ontmoeten.
Kinderen vinden het soms lastig zich ‘bloot te geven’ met hun littekens. Tijdens de Zwemdag die we
organiseren voor kinderen met brandwonden en hun gezinsleden, voelen de kinderen zich veilig in de
groep waarmee we het water in duiken.
Schaatsdag
Het ontmoeten van lotgenoten in een ongedwongen sfeer staat centraal tijdens de Schaatsdag.
Online activiteiten
De online activiteiten zijn ontstaan als alternatief voor de fysieke activiteiten. Sinds het begin van de
COVID-crisis organiseren we online workshops voor kinderen met brandwonden. De online activiteiten zijn
inmiddels een blijvende aanvulling op de fysieke activiteiten. Bovendien zien we dat de drempel om mee
te doen aan de online activiteiten laag is wat leidt tot een grotere betrokkenheid en verbreding van onze
achterban.
2.

Klinische ondersteuning
De brandwondencentra worden in staat gesteld materialen aan te schaffen die van belang zijn voor kind en
ouder. Te denken valt aan speelmateriaal, maar ook aan attributen en materialen ter voor bereiding op en
begeleiding van wondbehandeling.
Kiwanishuis
Stichting Kind & Brandwond ondersteunt het Kiwanishuis, een verblijfshuis voor ouders van kinderen die
zijn opgenomen in het brandwondencentrum. Dankzij het Kiwanishuis kunnen ouders altijd dicht bij hun
kind zijn. De Brandwondencentra in Groningen en Beverwijk beschikken over zo’n verblijfshuis. Het
Brandwondencentrum Rotterdam heeft de wens er een te realiseren.
Facilitaire ondersteuning
Ook bieden we ondersteuning bij de inrichting en het onderhoud van de verbandwisselkamers in de drie
Brandwondencentra.
Bevorderen onderwijs onder zorgmedewerkers
Ter ondersteuning en begeleiding van ouder en kind (bijvoorbeeld de financiering van een Comfort talk
cursus).

3. Bereiken van de achterban (informatievoorziening) door:
a.

Poliklinische betrokkenheid
Nazorg door ondersteuning en opzet van lotgenotencontact door middel van onderstaande
activiteiten.
 Bij ontslag uit het brandwondencentrum krijgen kinderen een informatiepakket met daarin
informatie over de activiteiten van Stichting Kind & Brandwond.
 Tijdens het verblijf in het Brandwondencentrum en bij ontslag worden kinderen en hun ouders
geïnformeerd hoe het Nazorgportaal te gebruiken. Bij de uitleg van het Nazorgportaal worden
patiënten geattendeerd op de activiteiten van Kind & Brandwond.

b. Inzet social media
Om zoveel mogelijk kinderen met brandwonden en hun gezin te bereiken en te betrekken bij de
activiteiten van Stichting Kind & Brandwond wordt gebruik gemaakt van social media (campagnes).
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c. Informatievoorziening voor patiënten buiten de brandwondencentra
Inzet van communicatiemiddelen om ook kinderen te bereiken (en te betrekken bij onze activiteiten) die
niet in een brandwondencentrum zijn behandeld. Bijvoorbeeld met een huisartsenkaartje en mailings naar
de perifere ziekenhuizen.
4.

Faciliteren van onderzoek
Met betrekking tot kinderen met brandwonden (zoals onderzoeken die over Value Based Health Care
(VBHC) gaan) en aansluiten bij bestaand onderzoek van de Brandwonden Stichting.

5. Financiële ondersteuning van buitenlandse projecten
Ter bevordering van brandwondenzorg voor kinderen in het buitenland kan een aanvraag voor financiële
ondersteuning worden ingediend bij het bestuur. Tijdens de bestuursvergadering wordt hierover een
besluit genomen.

6. Fondsenwerving
Door inzet social media campagnes
Zakelijke fondsenwerving
Particuliere fondsenwerving
Fondsenwerving door derden
Loterij inkomsten

Samenwerking Nederlandse Brandwonden Stichting en VMB
De afgelopen jaren is er gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen de verschillende organisaties. Vanuit
verschillende invalshoeken werken we samen aan de beste zorg voor kinderen (en volwassenen) met
brandwonden. De samenwerking zal de komende jaren verder worden geïntensiveerd. Hiervoor worden
regelmatig verschillende overleggen gehouden zowel op praktisch als op bestuurlijk niveau.
Door samenwerking met de Brandwonden Stichting kunnen we ook ons bereik (doelgroep en donateurs) op
social media vergroten.
Dankzij de samenwerking met de BWS op het gebied van fondsenwerving heeft Stichting Kind & Brandwond
een gezonde financiële positie.
Mogelijk kunnen we in de toekomst ook in onderzoek onze krachten bundelen en aansluiten bij het
wetenschappelijk onderzoek dat door de Brandwonden Stichting (BWS) wordt gefaciliteerd.

Financiële middelen
Stichting Kind en Brandwonden is grotendeels afhankelijk van giften. In het convenant met de BWS is
afgesproken dat de fondsenwerving door de BWS wordt uitgevoerd. Het bestuur van Kind & Brandwond wordt
per project op de hoogte gehouden en geeft toestemming.
Het beheer en de besteding van het vermogen van Stichting Kind & Brandwond valt onder de
verantwoordelijkheid van de penningmeester. Hij doet hierover elke vergadering verslag
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Keurmerken en lidmaatschappen
CBF-Keurmerk
Stichting Kind en Brandwond draagt het Centraal Bureau Fondsenwerving keurmerk ‘erkend goed doel’. Meer
informatie vindt u op cbf.nl

ANBI
Stichting Kind en Brandwond is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit houdt in dat stichting Kind en Brandwond geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over
ontvangen schenkingen en nalatenschappen.
Lid van Goede Doelen Nederland

Fiscale voordelen
Giften aan stichting Kind en Brandwond zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting,
uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
De procedure om te voldoen aan de eisen van de WBTR is binnenkort afgerond

Samenstelling bestuur
Jos Vloemans
Martin Baartmans
Aad Hienkens
Jan-Kees Zuiker
Kitty Stoker
Anneke van de Steenoven
Annabel Snoeks
Gera Hartlief

Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Coördinator activiteiten
Secretaris
Lid
Lid
Lid

Marion de Koning

Coördinator (geen lid van het bestuur)

Vergoeding voor gemaakte kosten
Volgens Artikel 4, lid 5 van de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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