
Jaaractiviteiten voor mensen met littekens
Leven met littekens is niet altijd makkelijk. Het helpt om 
te weten dat je hierin niet alleen bent. Contact met lot
genoten kan je helpen te 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 ontmoeten, of kun je anderen tot steun zijn. Via onder
staande activiteiten kom je in contact met lotgenoten van 
alle leeftijden.

Activiteiten met datum
1e woensdag v.d. mnd.  Maandelijks online koffieuurtje
1 t/m 6 mei  Kindervakantieweek (8 t/m 10) 
1 t/m 6 mei  Jongerenvakantieweek (15 t/m 18)
29 mei t/m 3 juni  Tienervakantieweek (11 t/m 14)
4 t/m 6 juni  ScarChallenge weekend (25+)
25 september Brandwondendag (alle leeftijden)
22 t/m 25 oktober ScarWars weekend (18 t/m 25)

Stuur je mailadres en blijf op de hoogte!
Mail je gegevens naar activiteiten@brandwonden.nl  en  
we houden je maandelijks op de hoogte van de meest  
uptodate informatie over de (data van) activiteiten. 
Neem voor meer informatie de brochure mee en volg ons 
via onderstaande websites en social media.

Jaaractiviteiten 2021

Internet
 brandwondenstichting.nl
  mensenmetbrandwonden.nl
 kindenbrandwond.nl
 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

Vakantieweken Brandwondendag



Andere activiteiten die we het hele jaar door organiseren 

Contactmiddagen en (online) bijeenkomsten voor:
 • mensen met brandwonden 
  •  mensen die een Necrotiserende Fasciitis hebben 

doorgemaakt
 • ouders, partners en andere naasten
 • mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Workshops en (online) informatiebijeenkomsten voor:
  • volwassenen (incl. partners, ouders en/of kinderen)
 •  kinderen met hun broertjes en zusjes en iedereen die 

het leuk vindt. Van creatieve workshops tot samen 
dansen en van origami tot een arduino workshop.

 
Overige gezelligheid- en ontmoetingsactiviteiten: 
 •  regionale activiteiten (o.a. wandelen, samen  

zwemmen, zeilen, kookworkshops)
 •  verenigingsweekend voor leden van de Vereniging  

van Mensen met Brandwonden
 •  activiteiten voor het hele gezin (bv zwemdag,  

schaatsdag, brandwondendag).

ScarWars

Online bijeenkomsten

Zwemdag

ScarChallenge


