
Jaaractiviteiten 2020



Je bent niet de enige!
Leven met brandwonden of littekens na het doormaken van een necrotiserende 

fasciitis (NF), is niet altijd eenvoudig. Contact met lotgenoten helpt je te leren 

leven met een veranderd uiterlijk en het verwerken van het ongeval. Ook als je 

denkt dat je zelf niet zoveel nodig hebt, kan het toch fijn zijn om elkaar te ont-

moeten. En wellicht kan je anderen steunen. Gelukkig zijn er organisaties die zich 

gezamenlijk inspannen om mensen met litteken en hun naasten te helpen. Via 

onderstaande activiteiten kom je in contact met lotgenoten van alle leeftijden. 

Alle activiteiten zijn voor mensen met brandwon-

den en voor mensen die een NF hebben doorge-

maakt. Voor ieder wat wils; sportieve activiteiten, 

contactmiddagen en nog veel meer. Kijk maar wat 

bij je past of voor jou of je naasten interessant is. 

Meer informatie, foto’s en filmpjes over de activitei-

ten zijn ook online te vinden op 

brandwondenzorg.nl/leven-met-brandwonden.

Activiteitenoverzicht 2020

Data onder voorbehoud

Bekijk regelmatig  

onze Facebookpagina  

/LevennaBrandwonden  

en Like ons! Zo blijf je  

op de hoogte.

15 februari Schaatsdag

febr-mrt-apr Mindfulness training

21 maart  Ledendag en ALV

4 april Zwemgezinsdag

4 april Contactmiddag NF

18 april Contactmiddag brandwonden

2 - 3 mei Verenigingsweekend

26 april t/m 1 mei Tienervakantieweek (11-14 jr)

3 t/m 7 mei Kindervakantieweek (8-10 jr)

30 mei t/m 4 juni Jongerenvakantieweek (15-17 jr)

13 juni Activiteit in Reeuwijk

5 t/m 8 juni ScarChallenge (vanaf 25 jr)

12 t/m 14 juni Familieweekend

juni Dreamnight at the Zoo

27 juni Zeildag

12 september Ledendag

26 september Brandwondendag

23 t/m 26 oktober  ScarWars (18-25 jr)

6 mrt, 12 juni, 6 nov Samen zwemmen

Datum in overleg  Contactmiddag brandwonden en  

psychische kwetsbaarheid



 ScarChallenge
ScarChallenge is een meerdaagse activiteit voor mensen vanaf 25 jaar. Een sportief 

en relaxt weekend in één. Samen ge nieten van de natuur en grensverleggende 

activiteiten met volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen over leven 

met littekens. ScarChallenge kan een  belangrijke bijdrage leveren aan je zelfver-

trouwen en het gevoel van eigenwaarde.

 Mindfulness training
Wat je bij deze Mindfulness training leert, is allereerst aan-

dacht te besteden aan emoties en gedachten die boven-

komen als je aan het mediteren bent. Dat gebeurt vanzelf 

en geeft vaak een goed inzicht. Daardoor leer je jezelf beter 

kennen en creëer je meer rust voor jezelf. Stressgevoe-

lens verminderen en je immuunsysteem verbetert. Het is 

overal en altijd toepasbaar zonder ingewikkelde hulpmid-

delen. Mindfulness kan confronterend zijn. Maar de trainers 

vinden het belangrijk om het luchtig te houden. Het is geen 

 therapie, maar een techniek waarmee je inzicht krijgt in wat 

je denkt en doet. De training is 6 dagdelen en sluit af met 

een terugkomdag. De groep bestaat uit max. 8 personen.

 ScarWars
Dit is een weekend voor jongeren van 18 t/m 25 jaar en 

vindt plaats in de Belgische Ardennen. De deelnemers 

zijn elkaar tot steun en verleggen hun grenzen tijdens 

verschillende activiteiten, zoals outdooractiviteiten, 

mountainbiken, samen koken, en nog veel meer. Naast 

alle leuke activiteiten heeft ScarWars ook een serieuze 

noot. Deelnemers gaan tijdens het weekend met elkaar 

in gesprek aan de hand van zelfgekozen thema’s en 

daarnaast worden er tijdens de activiteiten natuurlijk 

ook ervaringen gedeeld.

 = Eendaagse activiteit

 = Meerdaagse activiteit



 Kindervakantieweek
De kindervakantieweek is elk jaar weer 

een geweldige week voor kinderen 

met brandwonden in de leeftijd van  

8 t/m 10 jaar met allerlei leuke en 

uitdagende activiteiten en spelletjes. 

Vaste onderdelen zijn zwemmen, 

kampvuur en heel veel plezier maken. 

Een spannend verhaal is de rode draad 

door deze onvergetelijke week. 

 Tienervakantieweek
De Tienerweek wordt speciaal ge-

organiseerd voor tieners met brand-

wonden in de leeftijd van 11 t/m 14 

jaar. Zes onvergetelijke dagen met 

allerlei activiteiten waarbij we reke-

nen op jouw inbreng. Samenzijn met 

 lotgenoten en het omgaan met water 

en vuur staan deze dagen centraal. 

 Uiteraard staat hierbij het plezier 

voorop en sluit je vriendschappen 

voor het leven. 

 Jongerenvakantieweek
De jongerenweek is een onverge telijke 

week voor jongeren van 15 tot 18 

jaar met uitdagende, niet-alledaagse 

activiteiten. Als deelnemer word je 

uitgedaagd je grenzen te verleg-

gen. Uiteraard is er tijd om te chillen 

en elkaar te ontmoeten. Tijdens de 

 Jongerenweek ontstaan vriendschap-

pen voor het leven.

De vakantieweken en het familie-

weekend worden georganiseerd  

door vrijwilligers van Stichting Kind  

& Brandwond en bestaat o.a. uit erva-

ringsdeskundigen en professionals  

uit de brandwondencentra.



 Ledendag en Algemene 
 Ledenvergadering van de 
Vereniging van Mensen met 
Brandwonden
De Vereniging van Mensen met Brand-

wonden organiseert tweemaal per jaar 

een Algemene Ledenvergadering voor 

haar leden. Om het nuttige met het 

aangename te combineren, koppelen 

we hieraan een gezellige activiteit. 

Denk hierbij aan een etentje of een 

gezellige workshop. Elkaar ontmoeten 

staat centraal.

 Verenigingsweekend voor 
leden van de Vereniging van 
Mensen met Brandwonden
Het Verenigingsweekend is een  

weekendje weg speciaal voor leden. 

Twee dagen inclusief overnachting, 

met andere leden in een ongedwongen 

sfeer. Gezelligheid, cultuur, ontspannen 

en ontmoeten zijn de kernbegrippen  

in dit weekend. Samen gaan we op-

nieuw een mooie Nederlandse stad 

ontdekken. Elk lid mag één introducé  

meenemen. 

 Familieweekend
Een weekend weg met een aantal gezinnen waarin 

een jong kind recent in het brandwondencentrum  

is verzorgd. Een waardevol vakantieweekend voor  

de kinderen én de ouders in een mooie bosrijke  

omgeving. Deze dagen worden begeleid door  

professionals uit de brandwondenzorg.

  Contactmiddag brandwonden en psychische  
kwetsbaarheid

Speciaal voor mensen die brandwonden hebben opgelopen tijdens 

een psychose, vanuit een borderline persoonlijkheidsstoornis of  

andere psychiatrische aandoening organiseren wij een deze bijeen-

komst. Datum wordt in overleg vastgelegd.



 Schaatsdag
Na het succes van vorig jaar, organiseren we dit 

jaar wederom een Schaatsdag. Een leuke sportieve 

activiteit waarbij het ontmoeten van lotgenoten, in 

ongedwongen sfeer, centraal staat. Tijdens dit soort 

‘fun-activiteiten’ kunnen mooie vriendschappen ont-

staan of ervaringen worden gedeeld. Kom gezellig 

en doe mee! Ook gezinsleden zijn van harte welkom.

 Dreamnight at the Zoo
In juni openen verschillende dierenparken belange-

loos hun deuren in de vorm van een VIP-avond  

voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen,  

hun ouders, broertjes en zusjes. Ook kinderen met 

brandwonden worden via ons uitgenodigd.  

  Activiteit in 
Reeuwijk

Speciaal voor leden 

van de vereniging is er 

dit jaar een gezellige 

dag in Reeuwijk. Elkaar 

ontmoeten, een tocht 

met een loopfiets en/

of een prachtige boot-

tocht en een gezellige 

barbecue zijn onderde-

len van het programma. 

Lotgenotencontact staat 

centraal.

 Zeildag
In de haven van Monnickendam stappen we op de boot en hijsen we de zeilen. 

Een dag zeilen op een authentiek zeilschip in combinatie met gezellige mensen 

en een prachtig uitzicht over het water, zijn de basis voor een ontspannen dag 

vol lotgenotencontact.

 Contactmiddag  
De contactmiddagen bieden je de mogelijkheid om in een 

‘veilige’ omgeving met lotgenoten in gesprek te komen. Je 

vindt er (h)erkenning in de gesprekken die gaan over allerlei 

onderwerpen die te maken hebben met littekens of het ongeval. 

Dit zijn zowel medische als sociale onderwerpen; van jeuk tot 

het omgaan met starende blikken. Er zijn ook contactmiddagen 

voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen die een 

necrotiserende fasciitis hebben doorgemaakt. De contactmidda-

gen worden geleid door ervaringsdeskundigen en professionals.



 Samen Zwemmen
Voor mensen met littekens kan het 

best een grote stap zijn om te gaan 

zwemmen. Het kan je een veiliger ge-

voel geven om samen met lotgenoten 

te gaan zwemmen en zo krijg je soms

net dat steuntje in de rug wat je 

nodig hebt. Zwemmen is gezond, 

het ontspant en als je dit samen met 

anderen doet is het bovendien heel 

gezellig. Alle mensen vanaf 18 jaar met 

littekens zijn welkom. Deze activiteit 

wordt drie keer per jaar, in Brabant, 

georganiseerd. 

 Brandwondendag 
Jaarlijks organiseren we de Brandwondendag, speciaal voor mensen met brand-

wonden of mensen die een necrotiserende fasciitis doorgemaakt hebben. Een 

ongeval treft het hele gezin, daarom zijn partners, ouders, kinderen, broertjes en 

zusjes ook van harte welkom. Terwijl de kinderen zich vermaken in bijvoorbeeld 

de dierentuin, volgen de volwassenen het dag-programma. Centraal staat de 

uitwisseling van informatie en het delen van ervaringen. Er is informatie over 

behandelingen en ontwikkelingen in de zorg, er zijn workshops en gespreks-

groepen. Doel van de dag is om van elkaar te leren hoe te leven met littekens,  

het omgaan met schuldgevoelens en het verwerken van het ongeval. Met deze 

dag hopen we mensen met littekens meer vertrouwen in zichzelf te geven en ze 

een positieve kijk op de toekomst te geven. We sluiten de dag gesamenlijk af.

 Zwem(gezins)dag
Wegens groot succes organiseren

we dit jaar wederom een zwemdag. 

Veel mensen met littekens hebben al 

jaren niet gezwommen, omdat ze zich 

in badkleding kwetsbaar en nagestaard 

voelen. Naar het zwembad gaan is 

daardoor een grote stap, terwijl zwem-

men juist zo fijn kan zijn.

Door met elkaar te gaan zwemmen 

wordt het makkelijker en voel je je 

veiliger. En het is ook een leuke manier 

om andere mensen te ontmoeten en 

ervaringen te delen! Deze dag is voor 

jong en oud, waarbij ook gezinsleden 

van harte welkom zijn.



Zelf iets organiseren?
Heb je een mooi of gaaf idee voor een 

activiteit, of lijkt het je leuk om zelf een 

activiteit (mee) te organiseren? Laat het 

ons weten! Mail dan, ook voor vragen, 

naar activiteiten@brandwonden.nl.

Persoonlijke begeleiding
Soms kan één op één aandacht een 

belangrijke steun in de rug zijn. Hierbij 

valt te denken aan: persoonlijke bege-

leiding, ervaringsdeskundige coaching, 

second opinion of psychologische 

hulp. Als je hier behoefte aan hebt, 

kun je altijd contact met ons opnemen 

voor advies.

Internet
 www.brandwondenstichting.nl

 www.mensenmetbrandwonden.nl

 www.kindenbrandwond.nl

 www.brandwondenzorg.nl

Volg ons op Facebook
 /BrandwondenStichting

 /LevennaBrandwonden

 /KindEnBrandwond

Volg ons op Twitter
 /BrandwondenNL

 /VMBrandwonden

Volg ons op Instagram
 /Brandwonden_Stichting

 /KindEnBrandwond

Volg Marjorie on Fire
 brandwondenstichting.nl/vlogs

Contact
Wil je meer informatie over lotgenotencontact of je ergens voor aanmelden?  

Kijk op brandwondenzorg.nl/leven-met-brandwonden of neem contact op  

via het telefoonnummer (0251) 27 55 60.


