
 

Kaarsen en brandgevaar 
Zet een kaars nooit naast een gordijn! 
 

Kaarsen geven heel gezellig licht, maar als je er niet voorzichtig mee omgaat kan er ook 
brand door ontstaan. 
 
Kijk, als je een kaars aansteekt, moet je zorgen dat er geen brandbare materialen in de 
buurt staan. En een kaars mag je NOOIT bij een gordijn plaatsen. Want als het gordijn 
opwaait tegen de kaars, ja, dan zal die in de fik vliegen. Wat nog veel erger brandt is een 
kerstboom. Vooral als 'ie een paar weken in huis gestaan heeft, dan zijn de takken heel erg 
droog, en dan vliegt ie zo in de fik. Dus je moet NOOIT een kaars in de buurt van een 
kerstboom zetten.  

Dan is het belangrijk dat je een kaars in een stevige houder zet. En dat je zorgt dat je het 
op een vlakke ondergrond zet. Want als je tegen de tafel loopt, dan valt de kaars om en dan 
verbrand je je mooie kerstkleed. 

Soms maken kinderen op school van die mooie doorschijn-figuurtjes. Nou daar kan je beter 
geen kaars in zetten, of achter zetten. In ieder geval niet in de buurt.  

En als je kaarsen brandt in de kamer, dan moet je er altijd bij blijven. En als je weg gaat, 
dan moet je ze uitblazen. Steek nooit teveel kaarsen tegelijk aan. Dat is niet gezond. Want 
de lucht die kaarsen verspreiden is niet goed om in te ademen. En je kan ze trouwens niet 
allemaal tegelijk in de gaten houden.  

Maar mocht, ondaks alles, toch brand uitbreken, dan is het verstandig om een rookmelder 
in huis te hebben. Als je 's nachts slaapt - en 's nachts gebeuren de meeste branden - dan 
ruik je, en hoor je, veel minder dan als jij wakker bent. Maar hier wordt je waarschijnlijk 
wel wakker van. 


