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OVER ONS
Een vereniging die 35 jaar bestaat, mag met gepaste
trots

die

prachtige

prestatie

vieren.

Stichting

Brandwonden bewijst hiermee dat ze een cruciale rol
vervult in de Belgische samenleving en bij de
brandwondenslachtoffers en dat ze haar werking
weet aan te passen aan de wisselende realiteit en de
dagelijkse uitdagingen. We onderkennen zeker ook
de essentiële rol van onze donateurs: met hun
vrijgevigheid hebben ze in de loop van ons bestaan
duizenden patiënten geholpen.
2021 biedt ons de kans om de inspanningen van de
voorbije 35 jaar te overlopen en de uitdagingen van
morgen onder de aandacht te brengen. Stichting
Brandwonden is zich ten volle bewust van de
hedendaagse

uitdagingen.

activiteiten

om

Ze

patiënten

intensifieert
met

haar

brandwonden

vandaag en morgen een optimale zorg en nazorg te
bieden.
De

Nationale

Stichting

voor

Hulp

aan

Zwaar

Verbranden werd opgericht op 20 juni 1985 en op 16
mei 1986 officieel erkend bij Koninklijk Besluit.
Brandwondenpatiënten werden door de stichters
beschouwd als een onzichtbare groep van patiënten
en het was niet alleen het prioritaire sociale doel om
de levensomstandigheden van de slachtoffers en hun
familie drastisch te verbeteren, maar ook om deze
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slachtoffers een gezicht te geven. Zij hebben immers
recht op een waardig leven en dat veronderstelt naast
medische en paramedische verzorging ook hulp om
hun plaats in de samenleving weer in te nemen. In dit
opzicht waren de eerste persconferenties, in 1987 en
1988, essentieel om onze boodschap geleidelijk te
laten doordringen en de rol en missie van de Stichting
bij de bevolking bekend te maken.

Foto: David Gilroy, geamputeerde brandwondenpatiënt die
gesteund wordt door Stichting Brandwonden.

MIJLPALEN
Stichting Brandwonden bleek al heel snel een
onmisbaar aanspreekpunt voor al wie begaan is
met het lot van brandwondenslachtoffers. Door
slim om te gaan met deze bekendheid kon de
Stichting talrijke acties en belangrijke partnerships
ontwikkelen. In de beginjaren besteedde ze vooral
aandacht aan betere medische en paramedische
zorg.

Tijdens

de

twee

voorgaande

decennia

werden nieuwe behandelingen ontwikkeld en

1986
Op 16 mei 1986 werd de Nationale
Stichting voor Hulp aan Zwaar
Verbranden officieel erkend bij
Koninklijk Besluit. Publicatie op 21 mei
1986 in het Belgisch Staatsblad

1987
Eerste persconferentie

kwamen nieuwe geneesmiddelen ter beschikking.
De terugbetaling volgde niet systematisch deze
ontwikkelingen waardoor de Stichting tot op
vandaag de opdracht heeft om bij de overheid aan
te dringen op een volledige terugbetaling.

1988
Nieuwe mediacampagnes om brandwondenslachtoffers zichtbaarder te maken

De jaren 1990 werden gekenmerkt door nieuwe

1990

activiteiten van de Stichting, die tot vandaag de

Eerste fondsenwerving

ruggengraat vormen van onze organisatie. De
eerste

fondsenwervingscampagnes

werd

gelanceerd. Buiten de steun van de Nationale
Loterij was en is de Stichting aangewezen op
donaties van privépersonen. Daarnaast werden de
eerste preventieboodschappen verspreid met de
bedoeling ongevallen te voorkomen.

De sociale

commissie van de Stichting werd opgericht. Deze
is samengesteld uit sociale assistenten van de
Belgische brandwondencentra. Voor slachtoffers,
die de kosten voor zorg en nazorg niet konden
betalen, werden dossiers opgesteld, die in de
sociale commissie werden besproken. Op basis

1993
Mensen met brandwonden nauwer
betrokken bij het bestuur van de Stichting

1995
Commissie van maatschappelijk assistenten

1997
Onze eerste preventieprojecten:
rookmelders, vuurwerk, …

van dat dossier werd de tussenkomst vastgesteld.

1998

Tegelijk kwamen er steeds meer preventieacties

Brand voorkomen? Kinderspel!

om het grote publiek te wijzen op de gevaren en
risico’s van brand.

1999
Oprichting Kinderfonds Merlijn
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2004
Ramp in Ghislenghien, actie voor
betere terugbetaling van kosten
na ziekenhuisopname

De jaren 2000 betekenden een keerpunt voor
Stichting Brandwonden. De opdrachten bleven
vrijwel identiek, maar er kwamen meer acties
voor

slachtoffers

van

brandwonden.

Hun

therapeutische zorg werd beter omkaderd en we

2005
Ontwikkeling zorgtraject voor
zwaarverbrande patiënten en een
betere organisatie van de zorg

ondersteunden hen beter in hun dagelijks leven.
De gasramp van Gellingen, waarbij 24 dodelijke
slachtoffers vielen, was een belangrijk keerpunt.
In 2005 werd een nazorgcoördinator voorzien in
de brandwonden-centra, waardoor het mogelijk

2006

werd om een individueel (na)zorgtraject op te

500 000 bezoekers op de website,
2 000 000 preventieboodschappen

aan te passen. Daardoor konden de middelen

2007 - 2010
Onze partnerships ontwikkelen en
versterken

2013
Organisatie van gepersonaliseerde
therapeutische thermale kuren

stellen en de middelen aan de individuele patiënt
optimaal worden aangewend. Er werd in de
centra ook een halftijds psycholoog voorzien
omdat uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat
de littekens niet alleen lichamelijk maar ook
psychisch waren.
Het vorige decennium kenmerkte zich door
uitbreiding van de activiteiten en professionalisering. Vanaf 2013 worden jaarlijks therapeutische
thermale kuren georganiseerd zowel voor acute

2015

patiënten (pas ontslagen uit het ziekenhuis) als

Ontwikkeling van Bravo, het
educatief programma van de
Stichting

alleen de financiële steun werd verder uitgebreid,

2019
Rookmeldercampagne in meer
dan 200 Vlaamse gemeenten
(naar aanleiding van de verplichte
plaatsing van rookmelders in alle
woningen)

2021
Overstromingen van juli 2021: op
doelgroepen gerichte preventie
voor CO-vergiftiging in getroffen
gemeenten

voor chronische brandwondenpatiënten. Niet
maar juridische bijstand werd aan het aanbod
toegevoegd.

In

samenwerking

schappelijke

organisaties

en

de

met

maat-

brandweer

werden workshops en opleidingsprogramma’s
voorzien, waardoor steeds meer mensen de
brandwonden-problematiek leerden kennen als
ook het aanbod van de Stichting. De opleidingen
werden aangepast aan de diverse doelgroepen:
senioren, kinderen, bedrijven, enz. Tienduizenden
mensen hebben de BRAVO opleidingen gevolgd.

2021
Stichting Brandwonden viert 35-jarig bestaan
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pioniers van de Stichting
Brandwonden
JOHAN DE JAGER
Medeoprichter van de Stichting, inspirator en
vooraanstaand figuur in de wereld van de
brandwonden. We zullen zijn doorzettingsvermogen
en voortdurende strijd voor steun aan en
herintegratie van brandwondenslachtoffers in de
maatschappij nooit vergeten.

GONZALES STUBBE
Als brandwondenslachtoffer is Gonzales Stubbe een
onvermoeibare steunpilaar voor Stichting Brandwonden
sinds de oprichting. Hij is voorzitter van Lions Club Brussel,
gedelegeerd bestuurder van Groep S en en had altijd een
persoonlijke en authentieke kijk op de zaak van de
brandwondenslachtoffers die hem zo na aan het hart ligt.

CHARLY DE VUYST
Voorzitter van Stichting Brandwonden, liep zelf
zware brandwonden op. Streeft ernaar de
Stichting in heel ons land meer uitstraling te
geven. Transparantie, eerlijkheid en inzet voor
brandwondenslachtoffers staan centraal bij alles
wat hij doet.

EDITIE 2020/21
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WAAR STAAN WE NU?
Een gezondheidscrisis, met gevolgen die

De Stichting moet niet alleen tussenkomen

zelfs nu nog moeilijk in te schatten zijn,

bij de medische en paramedische nazorg,

tastte de hele samenleving aan. Ook

maar moet ook oog hebben voor de ganse

goede doelen

familie en haar sociale en economische

werden hard getroffen

door de coronamaatregelen.

problemen.

Stichting Brandwonden werd uiteraard

Ook bij andere gebeurtenissen, zoals de

niet gespaard door COVID-19 en diende

verschrikkelijke overstromingen van juli

haar manier van werken aan te passen

2021,

aan

wisselende

samenwerking met de gemeenten werden

ondersteuning

de slachtoffers zorgvuldig bezocht. Naast

van de brandwondenslachtoffers werd

preventietips om de woning veilig te

ook

lockdowns

houden (brand en co-vergiftiging) hebben

beperkten de belangrijke interactie met

duizenden gezinnen een veiligheidspakket

onze patiënten, terwijl die juist centraal

(rookmelder, co-melder, blusdeken) gratis

staat in onze werking.

ontvangen.

Anderzijds was deze moeilijke periode ook

Focus op de optimale begeleiding van onze

een opportuniteit om over de toekomst

patiënten en een intensief contact met de

van de Stichting na te denken.

doelgroep zijn van essentieel belang om

de

maatregelen

omstandigheden.
sterk

Onze

bemoeilijkt.

en

De

is

de

Stichting

opgetreden.

In

onze opdrachten te realiseren.
Recente crisissen en een samenleving, die
sneller dan ooit evolueert dwingen ons

Sinds enkele jaren concentreren we onze

voortdurend alert te zijn en klaar te staan

acties

voor de uitdagingen, die op ons afkomen.

slachtoffers van brandwonden informeren

Die crisissen en ontwikkelingen treffen

op welke manier de Stichting hen kan

vooral de slachtoffers van brandwonden.

helpen en het doorgeven van preventie-

langs

twee

boodschappen

aan

grote

krachtlijnen:

risicogroepen.

Hoe

Vele gezinnen voeren een ongelijke strijd

meer mensen we kunnen bereiken die het

tegen dure verzorging, maar ook tegen de

nodig hebben, hoe zinvoller en effectiever

gewijzigde

onze activiteiten.

levensomstandigheden

als

gevolg van het ongeval.
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Die

taak

is

niet

altijd

makkelijk.

Het

vertrouwen winnen van de slachtoffers en
hun familie, het opbouwen van wederzijds
respect vraagt tijd.
Natuurlijk zou dit alles niet mogelijk zijn
zonder jullie, onze donateurs. Jullie gulle
giften geven ons vandaag de kracht die we
nodig hebben om uiterst nuttige projecten
te lanceren. Ik sluit mij aan bij alle leden van
ons team om jullie hartelijk te danken. En ik
herbevestig dat Stichting Brandwonden
zich zal blijven inzetten om haar missies uit
te voeren en haar plicht tot transparantie
na te komen.
Jean-Pierre Arnould
Gedelegeerd Bestuurder

WAAR GAAN WE NAARTOE
Stichting Brandwonden is geworteld in het heden en kijkt vooruit
naar de toekomst. De komende jaren zullen wij onze inzet voor
brandwondenpatiënten en hun familie versterken. Families zijn
belangrijk voor de herintegratie van patiënten op sociaal en
psychologisch vlak. “De brandwondenpatiënt staat centraal in onze
opdracht” is het devies van alle leden van ons team. Meer
zelfstandigheid en welzijn van de patiënt en zijn familie zijn de
ultieme ambitie. Bij preventie moeten de communicatie en de
preventietips afgestemd zijn op de kenmerken van de doelgroep.

EDITIE 2020/21
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Wat is onze opdracht?

SINDS 1986 BIEDEN WIJ DE
BRANDWONDENSLACHTOFFERS EN HUN
FAMILIE FINANCIËLE, JURIDISCHE,
ADMINISTRATIEVE, SOCIALE EN MORELE
ONDERSTEUNING
Foto: Enver (52 jaar) liep in 2011 brandwonden op bij het doorknippen van een elektriciteitsdraad.

Stichting Brandwonden heeft als taak om

preventiebeleid om het aantal branden en

brandwondenpatiënten te helpen bij het

brandwonden te vermijden. Momenteel

verbeteren van hun welzijn en hun sociale

wordt omwille van de vele slachtoffers veel

herinschakeling. Wij zijn op verschillende

aandacht besteed aan CO – vergiftiging.

niveaus actief en bestrijken alle problemen

Gerichte campagnes in samenwerking met

die

gemeentebesturen en brandweer worden

onze

patiënten

en

hun

gezinnen

ondervinden: financieel, juridisch, sociaal

opgezet.

Daarnaast

zal

meer

nadruk

moreel en administratief. Deze steun is voor

worden gelegd op interactie via de website

hen vaak essentieel om de huidige lacunes

om preventieboodschappen te verspreiden.

in het Belgische systeem voor posthospitalisatiezorg voor brandwondenpatiënten op

De Stichting staat niet stil. Onze manier van

te vullen.

werken en onze aanpak volgen van nabij de
evolutie van de behoeften en interesses van

Stichting Brandwonden voert een gericht
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onze doelgroepen.
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ENKELE
KERNCIJFERS

ELK JAAR KRIJGEN
HONDERDEN PATIËNTEN
BEGELEIDING DOOR STICHTING
BRANDWONDEN

Deze grafiek toont de verdeling van de acties in 2020 en 2021 voor onze
brandwondenpatiënten en de bevolking.

35 %

PREVENTIE

2

5%

60 %

PATIËNTEN

OPLEIDING

THERAPEUTISCHE THERMALE KUREN VOOR 25
PATIËNTEN, ELK JAAR OPNIEUW

20

BEWUSTMAKING OVER BRANDPREVENTIE VOOR

50

MEER DAN 50 WORKSHOPS OVER

KINDEREN IN MEER DAN 20 SCHOLEN

BRANDPREVENTIE IN HEEL HET LAND

3000
EDITIE 2020/21

MEER DAN 3.000 SAFETY KIDS UITGEDEELD
NA DE OVERSTROMINGEN VAN JULI 2021
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Onze acties
STEUN VOOR BRANDWONDENSLACHTOFFERS WERD VERSTOORD
DOOR DE CORONA PANDEMIE

ONZE THERAPEUTISCHE
THERMALE KUREN

Stichting Brandwonden organiseert twee
keer per jaar, in maart en oktober,
therapeutische thermale kuren voor
brandwondenslachtoffers en ook mensen
met diepe littekens in de Thermen van
Spa.
Aanvankelijk werd deze thermale kuur
één keer per jaar georganiseerd. Wegens
de grote belangstelling van patiënten en
de

duidelijke

voordelen

voor

hun

genezingsproces, bieden we nu twee
kuurperiodes. Daardoor kunnen we meer
patiënten
activiteiten

opvangen
terplaatse

en

het

aantal

verhogen.

We

hebben ook onze samenwerking met de
Thermen van Spa versterkt. Deze kuren
zijn een overweldigend succes!
Elke kuur omvat:
Professionele opvang van
brandwondenpatiënten,
Onze kuren in samenwerking met de Thermen van

aangepaste begeleiding,

Spa

gepersonaliseerde zorg,
activiteiten voorherintegratie tijdens
het verblijf,
logies.
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ONZE SOCIALE EN JURIDISCHE BEGELEIDING
De afgelopen twee jaar is Stichting

Onze juridische dienst heeft ook de moeilijkste

Brandwonden blijven ingaan op de

gevallen behandeld, om de vele juridische

talrijke verzoeken om bijstand van

problemen op te lossen waarmee slachtoffers

slachtoffers en/of hun voogden. Onze

van

sociale dienst heeft alle verzoeken in

Stichting functioneerde volgens de mogelijk-

overweging genomen, zelfs tijdens

heden binnen de corona maatregelen, maar

de lockdowns.

bleef nuttig werk leveren voor zoveel mogelijk

brandwonden

te

maken

krijgen.

De

mensen.

VOOR ONS TEAM WAS HET EEN
EREZAAK OM
BRANDWONDENPATIËNTEN EN
HUN GEZINNEN OOK TIJDENS
DE PANDEMIE ZO GOED
MOGELIJK TE STEUNEN

ONZE BEGELEIDING TIJDENS DE
CORONACRISIS
Om ons aan de situatie aan te passen en tegelijk
concrete hulp te bieden aan de slachtoffers van
brandwonden en hun families, hebben we
besloten beschermend materiaal voor COVID-19
te verstrekken. Antigeentestkits, maskers en
ander

materiaal

werden

eerst

aan

de

brandwondenslachtoffers uitgedeeld. Met steun
van de Nationale Loterij konden we al snel onze
netwerken inzetten voor een nog efficiëntere
distributie.
Tegelijk leverden wij mondmaskers naar de
verschillende Voedselbanken voor hulp aan de
meest kwetsbaren, die hard getroffen zijn door
de pandemie.
Foto: Make-up workshop in de Thermen
van Spa..

EDITIE 2020/21
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ONZE PARTNERSHIPS
Onze partners verlenen essentiële steun voor
het succes van onze acties. Ook tijdens de
coronacrisis bleven ze ons trouw en toonden ze
oprecht belangstelling voor de zaak die ons
dagelijks aan het hart gaat. Daar danken wij hen
hartelijk voor.
De wetenschap boekt snel vooruitgang en onze
maatschappij evolueert. Daarom hebben onze
coördinatoren

hard

gewerkt

om

nieuwe

partnerships te ontwikkelen. Ze focusten op de
aankoop van preventiemateriaal zoals rook- en
CO-detectoren, op kwaliteitszorg, crèmes om
littekens te verlichten en de huid te herstellen.
Naast onze bestaande partners verwelkomen
we de bedrijven Olys en Biocodex als nieuwe
partners, onder andere voor de hydraterende
crème Tedra en de zalf Flammazine.

Foto: Yvonne (25 jaar) was 5 toen ze brandwonden opliep door een kaars.
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Onze preventieacties
OP HET TERREIN, BLINKEN ONZE COÖRDINATOREN UIT!

CAMPAGNE OM DOOR
OVERSTROMINGEN GETROFFEN
HUIZEN VEILIG TE STELLEN

In juli 2021 hebben zware overstromingen
van juli 2021 iedereen verrast. In veel
Waalse gemeenten hebben ze duizenden
woningen vernield en blijven ze voor altijd
in het geheugen van de lokale bevolking
gegrift.

De

Stichting

Brandwonden

reageerde meteen op de overstromingen
en kwam onmiddellijk in actie op twee
domeinen:

Campagne om woningen met
waterschade te beveiligen. In
samenwerking met de lokale
overheden en de plaatselijke
brandweer werden de bewoners van
de getroffen gebieden benaderd en
werden duizenden safety kids
verspreid.
Omdat de leefomstandigheden verre
van veilig waren, werden de
levensnoodzakelijke preventietips
gegeven om brand en co-vergiftiging
te vermijden

Foto: Overstromingen van juli 2021.
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ESNEUX: MEER DAN 500 WONINGEN
ONBEWOONBAAR VERKLAARD. ONS
TEAM GING MEER DAN EEN MAAND ELKE
DAG TER PLAATSE.
Foto: Onze projectcoördinator Yves Van Hassel overhandigt een set detectoren aan een bewoonster.

In verscheidene gemeenten (als Esneux en

ONZE PREVENTIE-WORKSHOPS

Verviers) hebben we de bewoners gewezen

14

op de gevaren voor CO-vergiftiging en

Door de pandemie (Covid-19) hebben onze

brand. Veel woningen zijn onveilig en

preventieacties op het terrein vertraging

hebben een problematische verwarming.

opgelopen, omdat ze vaak steunen op

Omdat de situatie zo dringend is, bestaat

interactie met het publiek via demo’s of

het gevaar voor slecht onderhoud of het

spelletjes. Social distancing is hiervoor

gebruik van defecte toestellen.

natuurlijk een obstakel.

Daarom bieden we getroffen inwoners van

Maar

deze gemeenten, offen, rook- en CO-

hebben we tijdens de twee pandemiejaren

detectoren. In sommige gevallen installeert

toch meer dan 50 preventieacties gevoerd.

ons team zelf de detectoren op de juiste

Het ging om brandpreventie op het werk

plek. De lokale bevolking stelt deze actie,

en bij leerkrachten door vrijwilligers, met

die in 2022 wordt voortgezet, sterk op prijs.

creatief materiaal.

zodra

het

maar

enigszins

kon,
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ONZE ACTIES VOOR
KINDEREN
Foto: Een klas uit het basisonderwijs op ontdekking bij de brandweer

Kinderen met brandwonden opvangen
is een hoge prioriteit voor Stichting

LEERRIJKE EN SPEELSE
BEWUSTMAKING

Brandwonden.
We geven gezinnen financiële steun

25% van alle brandwondenslachtoffers zijn

voor niet-terugbetaalde zorg, maar ook

kinderen. Wat kunnen we hieraan doen?

administratieve, sociale en morele hulp

Welke oplossingen kunnen het aantal jonge

voor de sociale integratie van kinderen.

slachtoffers nuttig en efficiënt terugdringen?

Het genezingsproces gaat vaak traag

Eén ervan ligt voor de hand: kinderen al heel

en moeizaam, met een grote impact

jong bewustmaken, op een speelse en leerrijke

op het dagelijks leven in het gezin.

manier. Daarom besteedt ons team veel

Onze steun helpt hen om deze pijnlijke

aandacht aan de ontwikkeling van educatieve

beproeving te overwinnen.

informatie.
Ons

STICHTING
BRANDWONDEN BIEDT
SPECIFIEKE
BEGELEIDING AAN
GEZINNEN VAN
KINDEREN MET
BRANDWONDEN

werk

aan

het

SOS

Fire-project,

via

Erasmus, gaf ons de kans om ons educatief
aanbod voor lagere en kleuterscholen uit te
breiden, zowel in België als het buitenland.
Scholen en leerkrachten kunnen met deze
hulpmiddelen een cruciale rol vervullen in deze
strijd.
Ook in 2020 en 2021 hebben we dus onze
acties voor kinderen voortgezet en meer
scholen bereikt in de drie Gewesten van ons
land.

EDITIE 2020/21
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MAAK KENNIS MET HET TEAM
DE MENSEN ACHTER STICHTING
BRANDWONDEN

JEAN-PIERRE
ARNOULD

YVES VANHASSEL

STEFAAN
LAUWAERT

ISABELLE
DANNEELS

ISABELLE
MILOSEVIC

GEDELEGEERD
BESTUURDER

PROJECT
COÖRDINATOR

PROJECT
COÖRDINATOR

PROJECT
COÖRDINATOR
THERAPEUT

OFFICE
MANAGER
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Een multidisciplinair team met gedreven mensen, ondersteund door externe medewerkers
en vrijwilligers die de Stichting deskundig adviseren om haar missies te doen slagen.
De afgelopen twee jaar heeft Stichting Brandwonden dankzij de inzet van elk lid diverse
projecten kunnen uitvoeren ten bate van alle ondersteunde brandwondenslachtoffers en
hun familie.
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VOORUITZICHTEN
De jaren 2020 en 2021 die achter ons liggen,
waren in meer dan één opzicht uitzonderlijk.
De pandemie wijzigde onze gewoonten, onze
sociale interactie en de manier waarop we naar
de toekomst kijken. Ook de Stichting moest
zich herbronnen, maar vond de middelen die
ze nodig had voor succesvolle activiteiten. Ons
team heeft zijn methodes, acties en strategieën
aangepast aan de coronamaatregelen om de
diverse doelgroepen kwaliteitsvol te blijven
begeleiden.
Het staat vast dat deze periode heel moeilijk
was voor mensen met brandwonden. De
begeleiding en ondersteuning die wij hen
bieden, dankzij onze donateurs, waren meer
dan ooit nodig voor hun welzijn en sociale
herintegratie. Daarom drijven wij onze acties
vanaf 2022 nog op, om een hele reeks
welomschreven doelstellingen op middellange
en lange termijn te bereiken.
Zo zullen we meer brandwondenslachtoffers bij
onze acties betrekken. We doen daarvoor een
beroep

op

hun

moed

en

energie.

We

versterken onze preventie met moderne en
interactieve middelen. We ook ontwikkelen
essentiële banden met al onze partners. We

NAAR NIEUWE
HORIZONS MET
DEZELFDE
ENERGIE

wijzen regelmatig de overheden nog altijd even
nadrukkelijk op hun plichten tegenover deze
kwetsbare groep. En we maken de Belgische
scholen en gezinnen voortdurend bewust van
de gevaren die ons omringen, om talrijke
drama’s te voorkomen.

Foto: Brecht (33 jaar) liep op het werk zware
brandwonden op toen een leiding met stoom en
antivries ontplofte.
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FINANCIËLE BALANS: SAMENVATTING
2020 -2021
Voornaamste inkomstenbronnen

FONDSENWERVING

LEGATEN/
SPONSORING

VERKOOP VAN
PREVENTIEMATERIAAL

76 %

17 %

9%

Voornaamste uitgavenposten - Total voor 2020-2021

PATIËNTEN

590.000 €

PREVENTIE

510.000 €

PERSONEEL

201.000 €

DIVERSE GOEDEREN EN
DIENSTEN

580.000 €

(O.A. AANKOOP EDUCATIEF EN
PREVENTIEMATERIAAL)

De cijfers en percentages bestrijken twee jaren: 2020 en 2021
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AANTAL
DONATEURS

AANTAL
GIFTEN

GEMIDDELDE
GIFT/PERSOON

74.000

189.000

+/- 24 €

Stijgende inkomsten en stabiele
uitgaven over de voorbije 5 jaren
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De cijfers en percentages bestrijken twee jaren: 2020 en 2021
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STICHTING BRANDWONDEN

Stichting Brandwonden
Frans Landrainstraat 43
1970 Wezembeek-Oppem

Hebt u nog
vragen?

T: 02 649 65 89
www.brandwonden.be
www.brulures.be

Meer informatie? Bezoek onze
webpagina door de QR-code te scannen

STUUR ONS EEN E-MAIL:
INFO@BURNSFOUNDATION.EU
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