Contact adres:
National Burn Camp vzw
Langehoevestraat 107
3130 Begijnendijk
Rekeningnummer:
330-0652083-06
Meer informatie:
Tel: 0496-23 39 63
www.brandwondenkampen.be
info@nbc-belgium.be
in samenwerking met:

National Burn Camp (NBC) is een initiatief dat ontstaan is
vanuit de Belgische brandwondencentra.
Een aantal paramedici die dagelijks geconfronteerd worden
met brandwondenpatiëntjes hadden reeds lang gemerkt dat
het verwerkingsproces van een dergelijk ingrijpende
gebeurtenis allesbehalve gemakkelijk verloopt.
Niettegenstaande België aan de top staat voor de fysische
behandeling blijven de kinderen nadien heel vaak in de kou
staan. En dit terwijl de psychische nazorg minstens even belangrijk is.
NBC bekommert zich om het lot van alle kinderen met
brandwonden en dit niet enkel voor de duur van hun
behandeling. Alle kinderen en jongeren met brandwonden
zijn welkom op de re-integratieactiviteiten van NBC.
NBC één grote familie.
Vele kinderen en jongeren komen jaarlijks terug op de diverse
activiteiten van NBC. Het wordt dan telkens een gelukkig
weerzien.

Nieuwelingen worden speciaal begeleid en onmiddellijk
opgenomen in de grote NBC familie. Ervaring leert dat
iedereen zich na de eerste dag reeds thuis voelt.
Jongeren sluiten vriendschappen voor het leven. Sommige
jongeren worden nadien zelf begeleider en geven zo een
extra dimensie aan hun verbrand zijn.
De leiding bestaat uit een team van verpleegkundigen,
kinesisten, artsen en jongvolwassenen die vaak zelf
jarenlang op kamp geweest zijn en perfect weten hoe ze
kinderen met brandwonden moeten opvangen.
Alle activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en de
mogelijkheden van het kind. Een team van specialisten
bekommert zich dag en nacht over het welzijn van alle
deelnemers.

Brandwondenkampen =
levensbelangrijk voor hun
genezing en toekomst !

heilzame psychologische werking. Nadien kunnen
de kinderen nog jarenlang mee op NBC kamp waar er
naast de nodige fysische zorgen ook en vooral aan de
psychologische begeleiding gewerkt wordt.
Het spreekt voor zich dat kinderen of jongeren op elk
moment en op elke leeftijd kunnen inspringen en ze
komen automatisch bij leeftijdgenootjes terecht. Onze
begeleiders bieden immers verschillende activiteiten
aan aangepast aan de leeftijd.

Wist u dat …
Elk jaar ruim 300 Belgische kinderen slachtoffer
worden van een ernstig brandwondenongeval. NBC
probeert door zich bekend te maken ook een stuk aan
preventie te doen. Mensen bewust maken is een deel
van onze opdracht.
Jammer genoeg gebeuren zelfs met de beste voorzorgsmaatregelen ieder jaar nog veel te veel ongevallen. Vaak treft hierbij niemand schuld maar slaat
het noodlot gewoon toe.
De vraag is dan ook niet wie schuld treft maar hoe
we de kinderen en de jongeren het best opvangen en
begeleiden.
NBC werkt hierbij ook samen met de vzw Pinocchio
die kinderen die pas verbrand zijn een levensnoodzakelijke behandeling aanbiedt in Spa. De kinesitherapie en het weldoende thermale water verrichten
wonderen. De fysische vorderingen hebben ook een

Elk kind met brandwonden hoort
thuis op het National Burn Camp

Wist u dat …
Brandwondenpatiëntjes vaak hun vakanties moeten
opofferen voor operaties of huidtransplantaties. Dit
duurt soms jaren. Het NBC kamp is dan ook vaak
een unieke gelegenheid om eens onbezorgd op vakantie te gaan. Daarenboven gebeurt dit dan ook nog
met lotgenootjes met wie men ongestoord ervaringen
kan uitwisselen, spelen, sporten en zwemmen.. en dit
allemaal zonder zich te hoeven bekommeren om de
starende of vragende blikken van anderen. Verschillen
verdwijnen wanneer men ze samen beleeft.

Werken aan zelfvertrouwen
Het is echter niet de bedoeling van NBC om onze
kinderen af te zonderen van de boze buitenwereld.
Wel integendeel. De uiteindelijke bedoeling is om
onze kinderen hun zelfvertrouwen terug te geven, hun
zelfbeeld op te krikken en van hen opnieuw zelfbewuste jongeren te maken die hun plaats opeisen in de
samenleving. Dit moet echter op een doordachte en
begeleide manier gebeuren. Niet bruusk en niet onvoorbereid.
Bij NBC komen de kinderen en de jongeren terecht
in een grote familie waar littekens bijzaak zijn en
waar integendeel de positieve kanten van iedereen
fel belicht worden. Doorheen talloze activiteiten,
lichaamsexpressie, dans, spel, sport… wordt er
gewerkt aan het zelfbeeld. Veel kinderen en jongeren
maken op kamp een heuse metamorfose door en
worden zich plots bewust dat ze nog zo veel meer zijn
dan die paar vervelende littekens die voorheen hun
hele leven beheersten.
Daarenboven worden ze begeleid door een team van
mensen met heel wat ervaring en bij wie ze tevens
op gelijk moment van de dag terecht kunnen met hun
vragen, twijfels en angsten.
Keep on going!
De vele zelfbewuste en toffe gasten die reeds jarenlang meegaan en die we jaarlijks zien ‘groeien’ of die
zelfs nadien eens met hun lief komen pronken, bewijst
dat onze activiteiten levensnoodzakelijk zijn voor het
welzijn van heel veel van onze medemensen.
Het geeft de ongeveer 35 vrijwilligers die vaak een
deel van hun vakantie opofferen telkens opnieuw de
moed om verder te gaan met dit mooie initiatief.

Sponsoring
Alle medewerkers zetten zich volledig
onbezoldigd in. De vzw National Burn Camp
is voor haar werking volledig aangewezen op
sponsoring en op giften.
Iedere cent is belangrijk voor het welzijn van
onze kinderen en jongeren.
Wanneer u een activiteit organiseert voor het
goede doel zijn we dan ook graag bereid om
uitvoerig uitleg te komen geven over
onze werking.
Kids Join The Club !
Elk jaar organiseert NBC:
* een Paaskamp van een week in Home Fabiola in
Maasmechelen (kinderen van 5 tot 18 jaar),
* een Nieuwjaars- of Kersthappening,
* een Survival in de Ardennen (vanaf 16 jaar)
* en een super Familiedag.

