PERSBERICHT
Bednet roept 17 maart uit tot Nationale Pyjamadag!
Bednet nodigt alle leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs uit om op vrijdag 17
maart in pyjama naar school te komen. De boodschap is eenvoudig: maak een leuke
klasfoto in pyjama en deel deze op sociale media (#pyjamadag). Zo steek je langdurig en
chronisch zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem. Dankzij Bednet krijgen die
leerlingen de kans om toch de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen
klas.
Vorig jaar namen 770 scholen deel aan de eerste editie van de Nationale Pyjamadag. Ook dit
jaar verwacht voorzitter Kathy Lindekens een grote opkomst: “De inschrijvingen stromen
binnen. De teller staat momenteel al op 485. We moedigen scholen aan om deel te nemen, niet
alleen uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren maar ook om Bednet bekend te maken,
zodat wij nog meer kinderen kunnen helpen”.
Wat is nieuw?
Op vraag van leerkrachten voorziet Bednet lesmateriaal voor het basisonderwijs om ziekte
bespreekbaar te maken op school. Voor kleuters zijn er leuke kleurplaten van Dag Jules!, Dag
Loeloe! of Dag Pompom! van uitgeverij Zwijsen en voor het lager onderwijs stelde Uitgeverij
Van IN aangepaste lespakketten samen.
Wie nog meer wil doen kan ‘Bednet Poezen’ verkopen op school. De Poes staat symbool voor
het zieke kindje in een Bednet-klas. Met je aankoop steun je de werking van de organisatie.
Ketnet & MNM doen opnieuw mee!
Ze zetten de actie mee in de kijker, zodat zieke kinderen en jongeren meer dan ooit weten dat
ze er niet alleen voor staan. MNM lanceert vandaag een pyjamaselfie actie en zendt ‘de Grote
Peter Van de Veire Ochtendshow’ op 17 maart live uit vanuit de klas van Bednetter Catharine
(Hasselt). Ook bij Ketnet staat de programmatie die dag in het teken van #pyjamadag.
Persmateriaal
● GETUIGENIS: We helpen u graag verder met een getuigenis van een Bednetter,
een Bednet-school of een school die deelneemt aan de pyjamadag.
● CIJFERMATERIAAL: Recente cijfers over Bednet
● FOTO’S: bekijk de beste klasfoto’s (2016) uit kleuter-, lager en secundair onderwijs.
● INFO: www.bednet.be/pyjamadag
Contact pers : Sophie Reyntens - Tel: 0497/45.65.30 – sophie.reyntens@bednet.be
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