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Haarwensen helpt kinderen
die kaal zijn door een ziekte of
behandeling. Help je mee?
Jaarlijks verliezen zo’n 400 à 500 kinderen hun haar als gevolg van
chemotherapie, bestralingen of een vorm van alopecia (kaalhoofdigheid).
Een kwalitatief goed haarwerk is duur; namelijk zo’n € 1500 en niet voor
iedere ouder betaalbaar. Om die reden is Haarwensen opgericht, eerst in
Nederland, sedert 9 februari 2017 eveneens in België. Inmiddels heeft deze
organisatie al meer dan 1000 kinderen blij gemaakt met een kosteloos
haarwerk gemaakt van écht haar, in België staat de teller op 25.
Haarwensen is een vereniging zonder winstoogmerk. Zij zetten zich geheel
vrijwillig in om zoveel mogelijk bekendheid te genereren, fondsen te werven
en haardonoren te vinden met als einddoel: alle kale kinderen de
mogelijkheid bieden om kosteloos een haarwerk te kunnen dragen en zich
weer kind in plaats van patiënt te voelen! Lokale representant voor
Haarwensen is Hairstudio Luc in Alken.

"Ik kreeg
haar"

"Ik gaf
mijn haar"

DONEER JE HAAR
De haarwerken die wij weggeven zijn gemaakt van écht haar. Wil jij een kind het gevoel van zelfvertrouwen weer terug geven? Doneer dan jouw lange
haren! Wij geven jouw vlecht een tweede leven door deze te verwerken in een prachtig haarwerk dat wordt weggegeven aan een kind dat het eigen haar
is verloren.
Om jouw haar te kunnen verwerken tot een haarwerk dient het wel aan een aantal punten te voldoen. Wij hanteren daarom de volgende voorwaarden:
• Het haar dient minimaal 30 cm lang te zijn
• Het haar dient in een vlecht afgeknipt te zijn
• Het haar mag niet gekleurd zijn
• Het haar mag niet grijs zijn

STEUN FINANCIEEL
Jouw gift zorgt ervoor dat kale kinderen hun zelfvertrouwen weer terug krijgen. Met jouw financiële steun kunnen wij de gedoneerde haren laten verwerken
tot een haarwerk. Deze schenken wij aan kinderen die hun eigen haar zijn verloren.
Om een haarwerk weg te kunnen geven hebben wij €1500 euro nodig. Help jij ons mee een kind weer te laten stralen? Maak jouw financiële bijdrage over
via: IBAN: BE43 0018 0100 8801. Je kan ook steunen door aankoop van leuke artikelen, zoals haarbandjes, klik klaks, poppen, spaarpotten, T-shirts,
enz… Deze kunnen verkregen worden bij Hairstudio Luc, Hoogdorpstraat 17 te Alken. Je kan eveneens via de webshop bestellen. Let wel, deze webshop is
momenteel enkel actief via de Nederlandse website: www.haarwensen.nl.

ORGANISEER EEN ACTIE OF WORD VRIJWILLIGER
Door middel van acties krijgen wij meer naamsbekendheid, haardonaties en financiële giften.
Hiermee kunnen wij nóg meer kinderen blij maken met een mooi haarwerk.
Je kunt bijvoorbeeld:
• Een sponsor sportactiviteit organiseren
• Oude of zelfgemaakte spullen verkopen
• Een knipdag houden
• Met vrienden iemand tegen een kleine vergoeding helpen, bijvoorbeeld door de auto te wassen
Heb jij een leuke actie bedacht om ons te steunen of wil je vrijwilliger worden? Laat het ons weten!

ONTVANG HAAR
Wij hebben als doelstelling om alle kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar die hun haar verliezen, door een medische behandeling of andere vorm van
alopecia, te voorzien van een haarwerk.
Naast het schenken van een haarwerk vergoeden wij ook het onderhoud van het haarwerk. Zo behoudt het haarwerk ook gedurende de draagperiode
haar kwaliteit.
Haarwerken kunnen worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@haarwensen.be. Vermeld hierin naast een duidelijke uitleg over het haarverlies ook de volgende gegevens: naam, adres en geboortedatum.
Tot slot ontvangen wij graag foto’s. Deze foto’s gebruiken wij uitsluitend
om de situatie in kaart te brengen.
De haarwerken worden aangemeten door een haarwerkspecialist. Zij
zitten verspreid over Vlaanderen. Lokaal is dit Hairstudio Luc in Alken. De
kinderen gaan samen met de haarwerkspecialist op zoek naar het meest
ideale haarwerk. Na het overhandigen van een doktersattest kunnen de
kinderen het haarwerk doorgaans direct meenemen naar huis.
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Bezoek onze website: www.haarwensen.be
of neem contact op met Hairstudio Luc,
Hoogdorp 17b, Alken,
tel. 011/31 26 65, info@hairstudioluc.be

