
Geachte rela�e,

Graag richt ik me even persoonlijk tot u.
Binnenkort staat mij een grote spor�eve
uitdaging te wachten. Als één van de 24
deelnemers uit de hele wereld mag ik
deelnemen aan ‘The Race to the Wreck’ in
Namibië. Een uitdaging waarbij ik 200 
kilometer mountainbike en 120 kilometer
hardloop door en over de grootste 
zandduinen op aarde in de Namib Nauklu�
Desert, met als eindbestemming het Eduard
Bohlen scheepswrak dat verankerd ligt in de
woes�jn.
Mijn doel is om zoveel mogelijk geld bij
elkaar te fietsen en te lopen voor
S�ch�ng Kind & Brandwond zodat zij zich in
kunnen blijven ze�en voor kinderen met
brandwonden.

“Even geen
slachtoffer zijn”

Graag stel ik u voor aan Wende, deze stoere meid die
hier zo trots de camera inkijkt.
De dochter van een van onze medewerkers.
Twee jaar geleden liep zij bij een auto ongeval erns�ge
brandwonden op. Na een lange, zeer he�ige, �jd in het
Brandwondencentrum in Beverwijk, waar zij vele pijnlijke
opera�es en verbandwissels hee� ondergaan, hee� ze
dapper haar leven weer opgepakt. 

Een leven dat ongevraagd in het teken staat van haar
li�ekens, starende blikken en keiharde, kwetsende
reac�es.

Binnenkort ondergaat Wende een zeer ingrijpende
opera�e die ervoor gaat zorgen dat zij haar haar terug
krijgt aan de rechterzijde van haar hoofd. Dit is een van
de vele herstelopera�es die vast onderdeel van haar
leven zullen blijven. 

Want li�ekens groeien niet mee.
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Speciaal voor kinderen als Wende organiseert
S�ch�ng Kind & Brandwond vakan�eweken en 
ac�viteiten om hen te helpen hun li�ekens te 
accepteren en hun zelfvertrouwen te herwinnen, 
verpakt in onbezorgd plezier. Dit jaar ging Wende 
voor de eerste keer mee. Ze vond het zo leuk dat 
ze niet meer naar huis wilde.

‘Even geen slachtoffer zijn’, is een veel gehoorde 
opmerking van deelnemers over de vakan�eweken. 
Want wat is er nou fijner dan volledig jezelf te 
kunnen zijn en ervaringen te delen met andere 
kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Zij weten immers wat het is om li�ekens te hebben. 
Kinderen bloeien op en gaan vol zelfvertrouwen 
weer naar huis.

Deze vakan�eweken hebben effect!

Ik zou het geweldig vinden als u mij steunt
zodat we kinderen als Wende kunnen helpen
met hun li�ekens om te leren gaan zodat 
zij met vertrouwen naar de toekomst
kunnen kijken.

Met spor�eve groet,

Richard Jacobs
Algemeen Directeur 
Explosive Clearance Group BV
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https://actie-brandwondenstichting.nl/p/kinderen-met-brandwonden/%22Even-geen-slachtoffer-zijn%22/

