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Investeren in een 
littekenvrije toekomst
In 2013 bedroegen onze inkomsten 5.441.429 euro. 

Dankzij dit bedrag, dat we van u en al die andere 

collectanten, donateurs, sympathisanten en 

 organisatoren van sportieve en hartverwarmende 

acties ontvingen, konden wij preventiecampagnes 

ontwikkelen, de zorg ondersteunen, activiteiten 

voor mensen met brandwonden opzetten en 

 investeren in wetenschappelijk onderzoek. Om 

onze droom te realiseren dat brandwonden ooit 

zonder littekens genezen, moeten we moeite  

doen om fondsen te werven. Anders gezegd: om 

geld te krijgen om onze doelen te verwezenlijken, 

moeten we kosten maken. Daarom sturen we 

 brieven naar onze achterban, werven we 

 collectanten op beurzen en vragen we om steun 

via social media. En dat kost geld. Natuurlijk  

volgen we hierbij nauwgezet de regels die het 

 goede doelenkeurmerk CBF stelt.

Inkomsten

 Collecte  € 2.253.059

 Giften particulieren € 1.489.656

 Loterijen € 1.063.074

 Erfenissen & legaten € 345.180

 Overige inkomsten € 187.572

 Beleggingen € 102.888

Uitgaven 

 Onderzoek  33,5%

 Fondsenwerving 17,6% 

 Preventie 15% 

 Zorg 10,6% 

 Beheer & Administratie 9,9%  

 Reorganisatie 6,8%  

 Kwaliteit van Leven 6,6% 

Dit is Britt. Nog maar negen jaar oud, loopt Britt ernstige brandwonden 

op als de kerstboom door kortsluiting in de verlichting vlam vat. In een 

mum van tijd zit ze gevangen in een brandend huis. Na een half jaar in 

het brandwondencentrum, wacht het revalidatiecentrum. Uiteindelijk 

komt ze pas elf maanden na het  ongeluk weer thuis. Vervolgens hoort 

ze dat ze met haar beschadigde  uiterlijk niet meer welkom is op school. 

U leest het goed. Britt was nadat een vreselijk ongeluk haar voor het 

 leven tekende, niet meer welkom op haar  basisschool. De Brandwonden 

Stichting is gedreven dit soort onrecht uit de wereld te helpen. Daarom ondersteunen wij brandwondenslachtoffers,  werken we 

aan een optimale kwaliteit van zorg en investeren we in belangrijk brandwondenonderzoek. Voor Britt zijn haar littekens en het  

vervelende  voorval gelukkig nooit de reden geweest om bij de pakken te gaan neerzitten. Want nu, bijna tien jaar later, is Britt onze 

stralende ambassadeur en daarmee een sprankelend voorbeeld voor al die anderen met brandwonden. Want wie Britt ontmoet,  

kijkt dwars door de littekens heen en ziet geen slachtoffer, maar een jong, vrolijk en vooral beeldschoon meisje.
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D A G B O E K

Maart 2013
Net een gesprek gehad bij de Brandwonden Stichting en  

raad eens? Ik mag m’n stage daar doen! Lijkt me echt te gek. 

Tuurlijk, ik ken de organisatie al een beetje, maar het lijkt me 

super interessant om eens echt een kijkje in de keuken te 

 nemen. Want eigenlijk weet ik alleen wat ze voor mij en mijn 

lotgenoten doen. Zo ben ik sinds mijn ongeluk elk jaar mee

gegaan met de grensverleggende lotgenotenvakanties. Naast 

een berg lieve vrienden die me heel goed snappen, heeft me 

dat zoveel gegeven. Dat ik die Brandwonden Stichting dus wel 

een toffe organisatie vind, snap je waarschijnlijk wel…

De eerste dag is achter 

de rug. Mijn hoofd 

 duizelt van alle dingen 

die me verteld zijn. Zo 

wist ik bijvoorbeeld niet 

dat op het kantoor in 

Beverwijk de Huidbank 

verstopt zit. Gek idee; 

de donorhuid die mijn 

brandwonden de 

 eerste weken hebben 

geholpen bij de gene

zing wordt dus hier 

bewerkt en bewaard. 

Maar ook het labora-

torium waar belangrijk brandwondenonderzoek plaatsvindt, 

is in het gebouw van de Brandwonden Stichting. Ik vind het 

wel een mooi idee dat er dagelijks heel veel mensen bezig zijn 

om het ontstaan van  littekens beter te begrijpen of bacteriën 

te onderzoeken die zoveel ellende bij brandwondenpatiënten 

aanrichten. 

M’n eerste weekje zit erop. En wat 

voor week! Tot voor kort had ik 

geen idee hoeveel verschillende 

dingen de Brandwonden Stichting allemaal doet. Conclusie: 

het is echt véél meer dan ik dacht. Gelukkig maar, want 

 stil zitten is tenslotte niet m’n hobby. Mijn eerste uitje ging naar  

de brandweer. Dit ter voorbereiding op de maand oktober 

wanneer de Brandwonden Stichting samen met alle brand

weerkorpsen de Brandpreventieweken organiseert. We 

 vertellen dan iedereen in Nederland hoe verstandig het is om 

brandveilig te leven. Wist je dat er  namelijk wel 15 woning

branden per dag zijn? Vijftien! Gek idee dat van de zevenduizend 

op jaarbasis er eentje bijzit die mijn leven zo blijvend op z’n 

kop heeft gezet. Maar extra goed dus dat er jaarlijks een hele 

maand aandacht wordt besteed aan het voorkomen van brand 

in je huis. Ik ben het levende bewijs dat dat héél belangrijk is. 

Au, au, au… M’n voeten doen pijn! Misschien ook niet handig 

om een hele dag op hakken op een beurs te staan. Maar het 

was wel voor een goed doel. Want om geld in te zamelen 

voor een heel belangrijk onderzoek, kweekte ik deze week 

blaren op een beurs voor de brandveiligheidsbranche.  

Ernst Jan Bos is artsonderzoeker en bezig met zijn vierjarige 

onderzoek naar het kweken van kunstkraakbeen. En dat is 

een stuk nuttiger dan blaren kan ik je melden  
Wat voor mij gelukkig niet geldt, maar wel voor 

een heleboel andere mensen met brandwonden 

in hun gezicht, is dat het heel lastig is om 

 gezichtsreconstructies goed uit te voeren als er 

teveel kraakbeen is verbrand. Met name voor  

de neus en de oren is dat heel ingewikkeld. 

Kraakbeen, zo legde Ernst Jan mij uit, vormt 

 namelijk de ‘tentstokken’ van je neus. De huid  

is het doek. Maar als je gezicht zo ernstig is 

 verbrand dat er bijna geen kraakbeen meer is,  

is het ook waanzinnig moeilijk die neus weer  

‘opnieuw op te bouwen’. Vandaar dat het 

 ontwikkelen van kunstkraakbeen zo belangrijk is. 

Zowaar heeft mijn inzet ook hier en daar nog wat  

geld opgeleverd! 

Vandaag regende het 

 nieuwe woorden toen ik 

mij tussen artsen en 

 verpleegkundigen begaf 

die een bijscholingsdag 

hadden. Tijdens de eendaagse cursus EMSB , die de 

 Brandwonden Stichting samen met het ministerie van Defensie 

organiseert, worden artsen en verpleegkundigen werkzaam  

op de Spoedeisende Hulp van algemene ziekenhuizen getraind 

in de acute opvang van brandwondenpatiënten. Ik mocht 

meekijken hoe zo’n bijscholing eraan toegaat. Na een bomvolle 

theorieochtend was het in de middag tijd voor het praktijk

examen. De cursisten werden beoordeeld hoe zij de eerste 

opvang uitvoerden bij nepslachtoffers die bijna levensechte 

brandwonden hadden gegrimeerd. Ik kreeg bijna medelijden 

met al die dokters en verpleegkundigen die even wat 

 examenstress hadden. Niks voor mij zo’n beroep waar je zo af 

en toe weer terug naar de schoolbanken moet… Maar gelukkig 

denken de dokters en zusters daar anders over, want anders 

was ik toentertijd ook nooit zo goed opgevangen. 

Vandaag was het Brandwondendag. 

Deze dag is speciaal voor mensen 

met brandwondenlittekens en hun 

 familie en partner. Zo’n 550 mensen 

delen hier hun ervaringen in gespreks

groepen, workshops en de gezamen

lijke lunch. Als ambassadeur ben ik 

natuurlijk ook elk jaar van de partij! 

En vandaag heb ik zo’n bijzondere 

vrouw ontmoet! Katie Piper heet ze. Je weet wel, dat is die 

Engelse presentatrice die ooit ernstige brandwonden  opliep 

door een afschuwelijke aanval met zwavelzuur.  

Zij was de speciale gast van de Brandwondendag. Op het 

 podium in het Eftelingtheater sprak zij 550 lotgenoten toe. 

Wat een kracht kan er verborgen zitten in zo’n fragiel mensje… 

Ik heb heel veel bewondering voor haar positieve instelling.  

De meet & greet was dan ook erg bijzonder. En gek genoeg 

was de bewondering van twee kanten. Want een paar weken 

na onze ontmoeting werd ik in haar magazine bestempeld als 

 Inspirational Woman of the Week. Wauw, wat een eer! 

Bizar. Het is alweer m’n laatste dag. Wat een leuke tijd heb ik 

achter de rug. Het was een super stage! Veel leuke opdrachten 

en nóg meer leuke uitstapjes erbij. Het regelwerk voor 

 aankomende grote evenementen en het in actie zien van  

het Rookmelderteam. En niet vergeten de kantoordagen.  

Veel achter een computer stilzitten blijft saai, maar alle collega’s, 

praatjes en gezellige pauzes maakten het helemaal top. 

 Conclusie: die mensen van de Brandwonden Stichting zetten 

zich in voor een hoop goede dingen en hebben het wel 

op de juiste plaats. 

In 2013 liep Britt stage bij de Brandwonden Stichting. 

Aan de hand van een aantal dagboekfragmenten 

geeft ze een inkijkje in de diversiteit van alle projecten 

die de Brandwonden Stichting uitvoert.
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Greetz,
 Britt

 Lief
dagboek,

Dag 14

Dag 50



“Als klein meisje waren kaarsen taboe in 

ons huis,” vertelt mevrouw Van Kleef. 

“Later begreep ik waarom mijn moeder 

haar hele leven zo voorzichtig met vuur 

is geweest. Het tragische ongeluk van 

haar nicht die stierf nadat haar kleren 

vlamvatten door de potkachel in de 

 keuken, bezorgde haar een blijvende 

angst voor vuur. In één tel was het 

jonge meisje van top tot teen in brand 

 gevlogen en slechts een paar uur later 

was haar leven voorbij. Omdat de 

Meneer en mevrouw Van Kleef uit  Nijmegen hebben zich 

altijd gerealiseerd hoe kwetsbaar het leven is. En dat het 

voor mensen met brandwondenlittekens nog veel fragieler 

is. Hoe moeilijk het is na zo’n ongeluk het leven weer in te 

moeten. Naar buiten te moeten gaan. Een nieuw leven aan 

te gaan. Daarom besloot het echtpaar om hun vermogen 

aan de Brandwonden Stichting toe te vertrouwen wanneer 

ze er niet meer zijn.

Brandwonden Stichting er alles aan doet 

om dergelijke ongelukken te voorkomen 

en mensen na een ongeluk weer op 

weg te helpen, vinden mijn man en ik 

het vanzelfsprekend dit fonds na ons 

overlijden te steunen. Wij hebben geen 

kinderen. Ons spaargeld is daarom be

stemd voor kinderen die voor het  leven 

zijn getekend door hun brandwonden. 

Zij moeten verder met hun  leven. Het 

voelt goed om hen daarbij te helpen 

wanneer dat van ons voorbij is.”

Nalaten 
is voor het leven

COLOFON Dit inkijkje in het  jaarverslag 
van 2013 is een uitgave  
van de  Nederlandse 
 Brandwonden  Stichting  
en wordt toegezonden  
aan iedereen die de 
 brandwondenzorg een 
warm hart toedraagt.
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Wilt u meer weten over nalaten aan de Brandwonden Stichting? 
Vraag dan de brochure aan of stel uw vraag aan Marijne Landman via 0251275547 of mlandman@brandwondenstichting.nl. 

“Fijn dat we mensen met brandwonden
helpen een nieuw leven op te bouwen

wanneer dat van ons voorbij is.”

  Nalaten: de voordelen op  
een rij

•  Met uw nalatenschap helpt u brand

wonden voorkomen,  verbetert u de 

kwaliteit van leven van brandwonden

slachtoffers en maakt u belangrijk 

brandwondenonderzoek mogelijk. 

•  De Brandwonden Stichting is een 

 erkend goed doel en door de 

 belastingdienst aangemerkt als 

 Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) en dus vrijgesteld van schenk 

en erfbelasting.

•  Het opstellen van een testament 

biedt fiscale voordelen en de 

 mogelijkheid om uw persoonlijke 

wensen vast te leggen. 

•  U zit er niet zomaar voor altijd aan 

vast: u kunt elk moment uw testament 

wijzigen. 

 Nalaten: hoe je doe je dat?
•  In uw testament kunt u een legaat 

 opnemen. Een geldbedrag, maar ook 

(on)roerende goederen zijn mogelijk. 

•  U kunt ook de Brandwonden 

 Stichting tot erfgenaam benoemen. 

Uw nalatenschap wordt dan onder 

de Brandwonden Stichting en de 

 andere erfgenamen verdeeld volgens 

de percentages zoals aangegeven in 

uw testament.

•  Uw eigen notaris of onze huis notaris 

(Batenburg Notarissen, tel: 0251

262800) is altijd bereid u vrijblijvend 

meer te vertellen over  nalaten aan de 

Brandwonden Stichting.


