Brand en Brandwondenpreventieweken
voor kinderen van de lagere school
Preventie begint in de klas, want
Jong geleerd is oud gedaan

Een project van de Stichting Brandwonden

Deze koffer met inhoud is eigendom van de Stichting Brandwonden.
Het idee en het concept van deze Doe Koffer rond brand en brandwondenpreventie werd uitgewerkt
door het Provinciaal Veiligheidsinstituut in Antwerpen.
De brand en brandwondenpreventieweken zijn een initiatief van de Stichting Brandwonden en zijn
het resultaat van een intense samenwerking tussen de Stichting, het PVI van Antwerpen en de
brandweer.
Deze preventieweken vallen onder de coördinatie van de Stichting Brandwonden .
De Koffers kwamen tot stand dankzij de steun van de VZW Help Brandwondenkids uit Mol.

Inleiding

De Stichting Brandwonden heeft een uitgebreid preventieprogramma opgezet, waarbij de
belangrijkste doelgroepen bereikt worden. BRAVO biedt een specifiek lesprogramma voor
kleuterklassen, lager onderwijs en secundair onderwijs aan.
Vorig jaar werd ook het project “Brandveilige
Jeugdkampen” gelanceerd, in samenwerking
met het ministerie van Binnenlandse Zaken,
directie Brandveiligheid. 360.000 kinderen
zijn lid van een jeugdbeweging en gaan elk
jaar op kamp. BRAVO leidt de kampleiders
op en gaat onverwacht op inspectie.
Brandveilige jeugdkampen krijgen een attest
van brandveiligheid. Een geruststelling voor
honderdduizenden ouders.

Dit jaar zet de Stichting opnieuw in op
preventie in de kleuter – en de lagere school. In 2012 werden via het preventieprogramma BRAVO
meer dan 10.000 kinderen bereikt.
Vanaf dit schooljaar zal onder de leiding van de stichting en met de goedkeuring van het ministerie
van onderwijs gestart worden met brand – en brandwondenpreventieweken in de kleuterklasjes en
de lagere school ( 2de graad) .
Het is de bedoeling om de scholen een programma gratis aan te bieden om gedurende een week te
werken rond dit thema. De leerkracht krijgt tal van instrumenten en methodieken aangereikt via een
Doe Koffer die ter beschikking wordt gesteld.

Tijdens de deze preventieweek krijgen de
kleuterklassen het bezoek van een
brandweerman en zijn brandweerwagen.
De leerlingen van de lagere school
ontvangen een BRAVO consulent die 2
lesuren komt praten rond
brandwondenpreventie en EHBO.
Daarnaast wordt er tijdens deze week een
bezoek aan de lokale brandweer gepland.
De week wordt afgesloten met de
uitreiking van een diploma.

Wie is de Stichting Brandwonden ?
Jaarlijks worden 450 kinderen en jongeren voor brandwondenbehandeling opgenomen; 150 daarvan
krijgen intensieve zorgen, omdat hun leven in gevaar is. Kinderen tussen nul en vier jaar zijn de
grootste risicogroep voor brandwonden (bijna 75 procent), gevolgd door kinderen tussen vijf en
veertien jaar (elf procent).
De schokkende cijfers: veertig procent van de kinderen met brandwonden komen uit een (kans)arm
gezin. Die gezinnen leven doorgaans in de grote steden - voor België is dat Brussel op kop
Per dag kost een kind patiënt op intensieve zorgen bijna 2000 euro. Een behandeling van een patiënt
die voor zestig procent verbrand is, kost - revalidatieperiode inbegrepen - al gauw 250.000 euro aan
de maatschappij. Daarvan zal de patiënt 10.000 tot 15.000 euro zelf moeten bijpassen.
De Stichting Brandwonden helpt kinderen en volwassenen met brandwonden om de rekeningen
van ziekenhuis en apotheek te betalen.
Meer info : www.brandwonden.be

Brand en Brandwondenpreventie in de lagere school
Leerkrachten van de lagere school krijgen gedurende een week een ‘Doe Koffer Brand ‘ ter
beschikking in hun klas. Deze koffer bevat tal van instrumenten en methodieken die vrij kunnen
ingepland worden tijdens de preventieweek.
BRAVO is onze mascotte die symbool staat voor het bestrijden van
brand en brandwonden. BRAVO is een levende waterdruppel. VLAM is
zijn tegenstander , die dus moet bestreden worden.

Methodieken en materialen
Het doel van de hele opzet is dat kinderen worden opgeleid tot hulpbrandweerman. Een
hulpbrandweerman moet veel weten en kunnen, zoals gevaarlijke situaties herkennen en veilig
maken, op zoek gaan naar gevaar, vluchten, raad geven bij een ongeval, … Deze onderwerpen
komen allemaal aan bod tijdens de methodieken en de materialen die in de koffer zitten.
Tijdens deze preventieweek zal een BRAVO consulent een bezoek brengen aan de klas om
gedurende 2 lesuren een preventieles te geven rond brandwonden en EHBO.
De leerkrachten kunnen dan zelf verder werken met de klas rond het thema brandwonden.
De preventieweek wordt afgesloten met een bezoek aan de lokale brandweer. Daar krijgen
de leerlingen een diploma van hulpbrandweerman.

We wensen jullie veel succes !
Vriendelijke groet,

Jean-Pierre Arnould
Gedelegeerd Bestuurder

Contact :
Via mail : stefaan.lauwaert@brandwonden.be
Via GSM : 0494/511593
Website : www.brandwondenvoorkomen.be
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Verantwoordelijke preventie
Projectleider BRAVO
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