Bednet roept 4 maart uit tot Nationale Pyjamadag!

Bednet nodigt alle lagere en middelbare scholen uit om op vrijdag 4 maart in pyjama naar
school te komen. Om zo langdurig zieke kinderen en jongeren, die niet naar school
kunnen, een hart onder de riem te steken. Dankzij Bednet krijgen die leerlingen de kans
om toch de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas.
Kathy Lindekens, voorzitter van Bednet, moedigt scholen aan om deel te nemen aan de
pyjamadag: “Door in pyjama naar school te komen tonen leerlingen dat ze langdurig zieke
kinderen en jongeren steunen. Zo wordt 4 maart een eerbetoon aan alle zieke leerlingen en
raakt Bednet nog beter bekend, zodat wij nog meer kinderen kunnen helpen”.
Doe mee in 1, 2, 3 …
-

Kom op vrijdag 4 maart in pyjama naar school.
Deel je originele groepsfoto via sociale media met de hashtag #pyjamadag #BednetBE.
Maak kans op een PJ-award mét pyjamaparty voor de groep.
Inschrijven kan via www.bednet.be/pyjamadag.

Ketnet & MNM doen mee aan #pyjamadag!
Ze zullen de actie via televisie, radio en sociale media in de kijker zetten, zodat zieke kinderen
en jongeren meer dan ooit weten dat ze er niet alleen voor staan.



Bij MNM zullen Peter Van de Veire en zijn sidekick Julie Van den Steen op 4 maart
radio maken vanuit de klas van Bednetter Annelore.
Op 27 februari staat Ketnet Swipe in het teken van de pyjamadag. Het dagelijks spel
‘Lacht-ie of lacht-ie-niet’ wordt die week van maandag tot en met donderdag speciaal
met een Bednetter en zijn of haar klasgenoten gespeeld. En op 4 maart zal Ketnetwrapper Leonard samen met een Bednetter in pyjama presenteren. Welke pyjama
Leonard zal dragen kiezen de kinderen zelf op Ketnet.be.

Bednet vzw - Bondgenotenlaan 134 bus 4 – 3000 Leuven – 016/20 40 45 – www.bednet.be

Bednet in cijfers
Bednet is de organisatie die ervoor zorgt dat langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren
die niet naar school kunnen, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun
eigen klas .









Sinds de opstart van Bednet hebben al 1400 langdurig en chronisch zieke kinderen uit
790 Vlaamse scholen van synchroon internetonderwijs (SIO) gebruik kunnen maken.
258 kinderen hebben al meer dan één schooljaar met Bednet gewerkt.
Sinds 1 september volgt Bednet 300 kinderen op.
41% van de kinderen gebruikt Bednet tussen de 7 maanden en een gans schooljaar.
2 op 3 van de Bednet-leerlingen komt uit het middelbaar onderwijs.
9 op 10 kinderen kunnen met hun klasgenootjes gewoon naar het volgende leerjaar
overgaan.
1 op 5 scholen in Vlaanderen en Brussel heeft reeds een beroep gedaan op Bednet.
Kanker blijft met 41% de meest voorkomende pathologie.

Info
Sophie Reyntens - Communicatie - Tel: 0497/45.65.30 - sophie.reyntens@bednet.be
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