PERSBERICHT
Bednet roept 4 maart uit tot Nationale Pyjamadag!

Bednet heeft alle lagere en middelbare scholen uitgenodigd 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. En om zo Bednet bekend te maken bij het grote publiek. Dankzij Bednet
krijgen zieke leerlingen de kans om toch de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen
klas.
Het is de eerste editie van de Nationale Pyjamadag. Directeur Els Janssens is enthousiast: “Wat een
succes. Meer dan 700 scholen schreven zich tot nu toe in, maar de inschrijvingen blijven binnenstromen.
Het zijn niet alleen klassen die meedoen, vaak is de hele school van de partij. Niet alleen lagere en
middelbare scholen verschijnen in pyjama, ook crèches en kleuterscholen schrijven zich in. We zijn
overweldigd”.
Alle media zijn van harte welkom om de pyjamadag in de kijker te zetten. Er is heel veel enthousiasme
en creativiteit bij de deelnemende scholen.
Hoe gaat de #pyjamadag in zijn werk?
 Schrijf je in op de website van Bednet en kom op vrijdag 4 maart in pyjama naar school.
 Upload je foto op www.bednet.be/pyjamafoto.
 Deel je originele klasfoto via sociale media met de hashtag #pyjamadag.
 Maak kans op een PJ-award mét pyjamaparty en pyjama’s van Woody voor de klas.
Bednet in cijfers
 Sinds 1 september helpt Bednet 330 kinderen. Met steun van de Vlaamse Overheid wil Bednet
groeien naar 600 kinderen tegen september 2016.
 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.
 41% van de kinderen gebruikt Bednet tussen de 7 maanden en een gans schooljaar.
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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.

Bekijk hier de oproepvideo voor de Pyjamadag.

Foto’s zijn beschikbaar vanaf morgenvroeg. Bednet, Ketnet en MNM zijn er alvast klaar voor:

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

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

