20 november 2006

Speech
20 jaar Brandwondenstichting

Lokatie
maandag 20 november 2006 om 10u30
The Surf House (Belgacom), Stroobantsstraat, 51, 1140 Evere.
Contactpersoon
Johan De Jager
0475/67.77.70
info@brandwonden.be
Programma
Verwelkoming door Charly de Vuyst, Voorzitter van de Belgische
BrandwondenStichting
Sprekers:
• Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, “De Stichting in het
zorgtraject”
• Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. “De Nationale
Loterij een mecenas van de 21ste eeuw”.
• Joseph Emile Vandenbosch, Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale
Loterij, “20 Jaar steun van de Nationale Loterij”
• Pierre Papleux, Voorzitter van Solidarité Ghislenghien, “Getuigenis over
de rol van de Stichting”
• Hubert Claassens, professor verzekeringrecht “Juridische- en
verzekeringproblemen”
• Bernard Gilles, Voorzitter van de Directieraad, “20 jaar Stichting en haar
toekomstvisie”
Alle aanwezigen worden achteraf uitgenodigd op een feestelijke receptie.
In de namiddag, om 13u30 wordt in samenwerking met Belgische Vereniging
voor Behandeling van Brandwonden (BABI) een symposium georganiseerd over
“HET ZORGTRAJECT”.

20 november 2006

Speech Staatssecretaris Bruno Tuybens
20 jaar Brandwondenstichting
De Nationale Loterij creëert kansen. Week na week beproeven duizenden spelers
hun geluk in één van de verschillende loterijspelen. Een groot aantal onder hen
kiest voor de spanning van de krasspelen, anderen wagen voor een kleine inzet
hun kans om een mooi bedrag te winnen bij Lotto of zetten alles op alles om de
astronomische speelpot van Euromillions binnen te halen.
Naast de kans op winst en het spannend afwachten van het resultaat van de
trekking of het wegkrabben is er nog een derde reden waarom zoveel mensen
week na week meedoen met de spelen van de Nationale Loterij. Elke speler weet
dat hij met zijn of haar deelname ook heel wat goede doelen steunt. Bijna de
helft van de inzet van de mensen vloeit terug naar de maatschappij in de vorm
van sponsoring en subsidies. De slogan “er is altijd een Lotto-winnaar in uw
buurt” is naar mijn aanvoelen dan ook een vlag die haar lading perfect dekt.
De Nationale Loterij geeft al van bij haar oprichting kansen aan initiatieven rond
wetenschap & vorming, kunst & cultuur, jeugd & sport en solidariteit. Niet voor
niets wordt het bedrijf “De grootste mecenas van het land” genoemd. De
Brandwondenstichting ontvangt al jaren subsidies van de Nationale Loterij. Mede
dankzij die steun heeft uw organisatie zich ten volle kunnen ontplooien. Uw
holistische benadering van de problematiek waar u rond werkt maakt van uw
organisatie een rolmodel voor veel spelers uit het maatschappelijke middenveld.
De brandwondenstichting verstrekt immers niet alleen financiële steun aan
slachtoffers maar investeert ook in preventiecampagnes, maakt middelen vrij
voor gericht medisch en wetenschappelijk onderzoek en geeft ook impulsen aan
de andere spelers uit de sector; zo werkt de brandwondenstichting aan een
verduidelijking van het wettelijk kader ten voordele van brandwondenpatiënten
en organiseert u vorming voor alle mogelijke betrokkenen.
De visie van die aanpak getuigt van een visie waarbij niet de organisatie zelf
centraal staat maar die geschoeid is op de noden van de slachtoffers, noden op
korte maar ook op lange termijn.
Als voogdijminister van de Nationale Loterij wil ik onderzoeken of we organisaties
als de uwe geen duidelijker toekomstperspectief op samenwerking kunnen
aanbieden. De Brandwondenstichting vervult al jarenlang met succes een vitale
rol in onze samenleving. Uit de langdurige samenwerking tussen uw stichting en
de Nationale Loterij is er intussen een innige band gegroeid. En toch weet u niet
hoe uw financiële ondersteuning vanuit de Nationale Loterij er in de volgende

jaren zal uitzien. Dit is een feitelijk gegeven die u in het ongewisse laat inzake
uw toekomstige inkomstenbronnen. Dit terwijl uw organisatie wel plannen
smeedt op lange termijn.
Het is mijn vaste overtuiging dat we onze vitale organisaties uit het middenveld
moeten aanmoedigen om een langetermijnvisie op te stellen en een groeipad uit
te stippelen. Een goede sponsoring- en subsidiepolitiek lijkt me hierbij het meest
krachtige mechanisme. Vandaar dat ik als staatssecretaris wil nagaan of we onze
subsidieverdeling, die jaarlijks moet worden goedgekeurd door de ministerraad,
niet kunnen bijsturen opdat we een aantal belangrijke, vitale organisaties uit het
middenveld een garantie kunnen geven over hun financiële toekomst, uiteraard
met behoud van ons huidig controlesysteem op het correcte gebruik van de
middelen.
Ik ben blij om samen met u deze bijzondere verjaardag mee te mogen vieren. En
ik hoop dat, met deze verjaardag, de Brandwondenstichting voor vele mensen
het verschil kan maken in de remediërende en preventieve rol die ze speelt,
waarvoor ik u bij deze bijzonder veel succes toewens.
Meer informatie:
Jeroen Janssens
Woordvoerder Staatssecretaris Bruno Tuybens
0477 / 477.000
Jeroen.janssens@kabtuybens.fgov.be

