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Ketnet en MNM steunen de 
Nationale Pyjamadag op 
vrijdag 15 maart

Een hart onder de riem voor langdurig zieke 
kinderen en jongeren

Op vrijdag 15 maart is het Nationale Pyjamadag. De 
vzw Bednet, Ketnet en MNM roepen iedereen op om die 
dag in pyjama naar school of naar het werk te gaan of om 
een sleepover te organiseren met vrienden, als teken van 
solidariteit met langdurig zieke kinderen die zelf niet naar 
school kunnen. Dankzij Bednet krijgen zij toch de kans om 
de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen 
klasgenoten. Vorig jaar kwamen leerlingen uit meer dan 
1400 scholen in pyjama naar school. Gedurende de hele 
week besteden Ketnet en MNM aandacht aan de Nationale 
Pyjamadag en Bednet.

Ketnet en de Nationale Pyjamadag
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Van maandag 11 tot en met donderdag 14 maart worden 
alle Ketnetters gestimuleerd om op vrijdag in pyjama naar 
school te gaan. Gedurende de week wordt er ook aandacht 
besteed aan de Pyjamadag in de wrap. Zo vindt wrapper 
Thomas maar geen geschikte pyjama en komt hij met 'bed 
en al’ wrappen in de studio. De wrappers geven ook duiding 
bij Bednet en leggen op een toegankelijke manier uit wat 
Bednet juist doet voor langdurig zieke kinderen. De 
wrappers zullen live Facetimen met Bednetter Yaro, het 
campagnegezicht van de Pyjamadag. Ook Karrewiet zal 
aandacht besteden aan Pyjamadag en Karrewiet-anker Jelle 
Mels haalt zijn beste pyjama uit de kast om Karrewiet te 
presenteren op vrijdag 15 maart. Ketnetters kunnen heel de 
week meedoen aan een wedstrijd op Ketnet.be om een 
'onesie-pyjama' te winnen. 

MNM en de Nationale Pyjamadag

http://ketnet.be/
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Op vrijdag 15 maart presenteren MNM-dj’s Peter Van de 
Veire en Julie Van den Steen De Grote Peter Van de Veire 
Ochtendshow live vanuit het Revalidatiecentrum in 
Pulderbos, het centrum voor kinderen en jongeren waar 
Bednetter Sylke Wyckmans momenteel verblijft. Sylke is 18 
jaar, volgt Wetenschappen-Wiskunde aan het BimSem in 
Mechelen en is mucopatiënte. Haar mucoviscidose is het 
afgelopen jaar slechter geworden, waardoor ze nu een hele 
tijd revalideert in Pulderbos. Dankzij Bednet volgt ze elke 
week de les in haar klas mee vanop afstand. Op Nationale 
Pyjamadag houdt ze samen met haar vrienden een 
sleepover in het revalidatiecentrum. Met de uitzending 
vanuit revalidatiecentrum Pulderbos wil MNM alle 
langdurig zieke kinderen en jongeren - en Sylke in het 



bijzonder - een hart onder de riem steken. Peter en Julie 
draaien plaatjes voor Sylke en ook haar klas uit Mechelen 
komt langs.

Bednet

Bednet biedt synchroon internetonderwijs (SIO) aan 
langdurig of chronisch zieke kinderen in het kleuter-, lager 
en secundair onderwijs. Hoe werkt het? Zowel thuis als in 
de klas staat er een computer met een webcam en een 
scanner-printer. Via een internetverbinding zien en horen 
de kinderen thuis dus alles wat er in de klas gebeurt. Met de 
webcam kunnen ze inzoomen op het schoolbord. Ze 
kunnen vragen stellen en met iedereen praten. Sinds de 
opstart van de vzw hebben al 3400 langdurig en chronisch 
zieke kinderen uit 1467 Vlaamse scholen gebruik kunnen 
maken van synchroon internetonderwijs via Bednet. Omdat 
onderwijs een recht is, ook als je ziek bent.


