Deelt u mijn woede en mijn medelijden, Mevrouw, Mijnheer? Schenk dan
alstublieft 30, 40, 50 euro. Of wat mogelijk voor u is.
Met wat u schenkt, kan ik een eerste aanbetaling doen. Dat zal volstaan
om de schuldeisers voor even tevreden te stellen en erger te voorkomen.
Ondertussen ga ik op zoek naar een duurzame oplossing en extra steun voor dit
gezin.

******-********-**

Belgische BrandwondenStichting
Frans Landrainstraat 43
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Alstublieft, beste Mevrouw, Mijnheer, schenk wat u kunt voor Anne, Nico
en hun vier kindjes. Zij hebben deze situatie nooit verdiend en hangen
volledig van uw goedheid af. U beslist vandaag of ze morgen nog een toekomst
hebben. Of niets meer.
Dank voor uw bijzonder gulle steun!

Charles de Vuyst
Voorzitter, zelf brandwondenslachtoffer
P.S.: Het is angstaanjagend hoe een brand je hele leven in een oogwenk kan
verwoesten... Het is hartverwarmend dat een gezin zoals dat van Anne en Nico
ondanks alles nog een toekomst krijgt, dankzij uw gift van 30, 40, 50 euro of
méér. Dank u voor uw goedheid, Mevrouw, Mijnheer!
Nota: Hoe schrijnend de financiële toestand van Nico en Anne is, ziet u op het
bijgevoegde financieel verslag van de sociaal assistente. Nico en Anne houden
per maand slechts 942 euro over om van te leven, met een gezin van 6 mensen.
Ze kunnen onmogelijk de ziekenhuiskosten van Gilles betalen en staan aan de
rand van de afgrond. Tenzij u voor een wonder zorgt met een gift, Mevrouw,
Mijnheer.
Voor meer inlichtingen kan u Johan de Jager bellen op het nummer 02/649.65.89
Om de privacy van dit zwaar getroffen gezinnetje te garanderen, heb ik de namen gewijzigd.
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Met vriendelijke groeten,

De kleine Emma, Noah, Laure en Gilles
begrijpen er niets van. De sfeer bij hen
thuis is te snijden. Hun mama probeert
te doen alsof er niets aan de hand is,
maar de kinderen zien haar rode ogen
en horen haar vaak snikken door de
dunne muur van de slaapkamer.
Papa zit voortdurend zuchtend aan de
tafel, boven papieren gebogen, met de
handen in het haar…
Wezembeek-Oppem, 9 januari 2007
Beste Mevrouw, Mijnheer,
Bij Emma, Noah, Laure en Gilles thuis heerst precies dezelfde, bedrukte
sfeer als een jaar geleden, vlak na de brand. Die verschrikkelijke brand die
hun huis totaal verwoestte en Gilles, het kleinste broertje, ernstig
verwondde. Gelukkig is dat nu allemaal achter de rug. Ze hebben weer een huis,
gehuurd van het OCMW, en meubeltjes, geleend of gekregen van vrienden en
buren. En vooral: Gilles is weer thuis! OK, hij heeft lelijke littekens van de
brandwonden, maar die vreselijke pijn is verminderd. Hun kleine broertje kan
weer spelen en af en toe ook lachen…
Maar waarom zijn mama en papa dan zo ongelukkig? De kinderen snappen het niet.
Wel, beste Mevrouw, Mijnheer: omdat ze dreigen opnieuw alles kwijt te geraken!
Hoe moeten Nico en Anne dat aan hun kindjes vertellen? Hoe moeten ze hen
uitleggen dat ze geen centjes genoeg hebben om de rekeningen te betalen van
het ziekenhuis waar Gilles na de brand 3 maanden verzorgd werd? Het is een
nachtmerrie! Nico en Anne dachten dat het ergste achter de rug was, na die
vreselijke vuurzee. En nu dit... Ze zijn doodongerust. Ongelukkig. Beschaamd.
Hoe moeten ze dit ooit te boven komen? Dat kan alleen met uw hulp, beste
Mevrouw, Mijnheer!
Help dit gezin alstublieft uit hun uitzichtloze ellende. Schenk 30, 40 of 50
euro. Geef hen weer hoop! Zonder u hebben ze niets meer!
Nico en Anna hebben het nooit breed gehad: Nico werkt als kelner, Anna
zorgt thuis voor de kindjes. En toch zijn ze er altijd in geslaagd om de
eindjes aan elkaar te knopen. Ze leefden zeer eenvoudig: géén reisjes, géén
auto, géén dure spullen. Zo slaagden ze erin om met 6 mensen (waaronder 4
opgroeiende kinderen) te leven van 942 euro in de maand… Ze hadden niets

tekort, maar op het einde van de maand was er nooit iets over.
En toen sloog het noodlot toe: op 24 november 2005 brak er brand uit in
de kamer van Gilles, de jongste. Het ventje werd op het nippertje gered, maar
raakte zwaar verbrand. Het hele huis ging in vlammen op...
Gilles verbleef 3 maanden in het ziekenhuis: eerst in een
gespecialiseerd brandwondencentrum, daarna in een algemeen ziekenhuis dichter
bij huis. Hij onderging verschillende operaties en krijgt tot vandaag nog
altijd verzorging: speciale zalf voor de littekens, drukkleding, aangepaste
medicijnen,...
Ondertussen stroomden de rekeningen binnen: facturen voor de ambulance,
facturen voor het ziekenhuis, de operaties, de revalidatie, de drukkledij...
In totaal moeten Nico en Anne nog 3.788,31 euro betalen voor de verzorging van
hun kind... Spaarcentjes hebben ze niet. Hun hele hebben en houden is een jaar
geleden in rook opgegaan. Voor deze mensen is 3.788,31 euro de doodsteek. Ze
zullen dit bedrag nooit kunnen betalen.
Ten einde raad hebben ze vorige maand hulp gezocht bij de sociale
commissie van de Belgische BrandwondenStichting. Een sociaal asssistente heeft
alles gedaan om een oplossing te vinden: ze heeft de deuren platgelopen van
alle diensten. De verzekering? Thuisongevallen worden door geen enkele
verzekering gedekt. De mutualiteit? 'Jammer, mevrouw, dit zijn niet-vergoedbare
behandelingskosten'. Een afbetalingsplan? Kijk even naar het financieel dossier
van het gezin dat ik voor u bijgevoegd heb. Na aftrek van de vaste kosten voor
huur, verwarming en verplichte verzekeringen, houden Nico en Anne, zoals
gezegd, nog maar 942 euro per maand over. 942 euro om met 6 mensen van te
leven...
De enige overblijvende oplossing, de laatste strohalm is de
Belgische BrandwondenStichting.

F INANCIEEL
Naam patiënt: Gilles Depesser

We hebben met de schuldeisers een overeenkomst afgesloten dat ze niets zullen
ondernemen tot 31 januari. Tot dat laten ze het gezin met rust. Maar op 31
januari moet de 3.788,31 euro afgelost zijn.
Helaas, we hebben geen geld om dit gezin te helpen. Laten wij hen dan
maar in de steek? Dan staan ze straks, voor de tweede keer in een jaar tijd,
op straat. Nico, Anne én hun vier kinderen waarvan de jongste, Gilles, nog
altijd in behandeling is voor de brandwonden die hij opliep tijdens die
vreselijke huisbrand...
Ik ben ten einde raad. Ik kan niets doen voor Nico en Anne, maar ik heb
wel mijn woord gegeven aan de schuldeisers, uit medelijden met dit ongelukkige
gezin en uit opstandigheid tegen het onrecht dat ze moeten doorstaan.

Leeftijd: 3 jaar

Medische gegevens:
- Brandwondencentrum: U.Z Gent
- Graad brandwonden: 25%
- Lokalisatie brandwonden: aangezicht, links arm-flank- been en thorax
- Duur van de hospitalisatie(s): 24/11/2005 tot 27/01/2006 (U.Z.) en 27/01/2006 tot 06/03/2006 (St -Augustinus)
- Korte omschrijving van de oorzaak: brand in slaapkamer
Familiale situatie van de begunstigde:
Ongehuwd- gehuwd-gescheiden-samenwonend-weduwe-weduwnaar* (* schrappen wat niet past)
Aantal kinderen ten laste: 4
Financiële- en beroepssituatie:
Huidig beroep van de begunstigde: horeca (kelner)
Huidig beroep van andere gezinsleden met inkomsten: geen (moeder is huisvrouw)
Financieel overzicht van het gezin
Inkomsten

Uitgaven

1. Beroepsinkomsten: 996,51€
2. Ziekteverzekering : /
3. Uitkering voor minder-validen: /
4. Kinderbijslag: 735,36€
5. Pensioen: /
6. OCMW: /
7. Alimentatie: /
8. Huurinkomsten: /
9. Andere: /

1. Huur: 598€
2. Vaste onkosten (verwarming,elektr, water): 150€
Verzekering:
brand: 15,32€
brommer: 20€
familiale: 6€
andere: /
Telefoon: /
Taksen:
auto:: /
onroerende voorheffing: /
Familiehulp: /
3. Persoonlijke lening: geen
4. Andere kosten:
Medische kosten: /
Penale boeten: /
Schoolonkosten: /
Kinderopvang: /

Totaal maandelijkse inkomsten: 1.731€

De sociaal assistente heeft ons gesmeekt of wij alstublieft iets kunnen
doen voor dit zwaar getroffen gezin. Zoniet staan straks de deurwaarders aan
de deur, wordt een voorlopig bewindvoeder aangesteld... Als dit gebeurt, zijn
de gevolgen voor Nico en Anne niet te overzien: dan verliezen ze opnieuw
alles, amper een jaar na die verschrikkelijke brand die hun hele hebben en
houden verwoestte en hen bijna hun oogappel Gilles ontnam…
Zoveel onrecht kunnen we niet laten gebeuren! Ik heb mijn woord gegeven,
in naam van de Belgische BrandwondenStichting, dat wij een oplossing zullen
vinden. Daarmee is het grootste gevaar (deurwaarders, inbeslagname,…) afgewend.
Voor eventjes. Want als wij niet snel met geld over de brug komen, wordt heel
de procedure toch nog in gang gezet…

DOSSIER

Totaal maandelijkse uitgaven: 789,32€

Inkomsten =
Uitgaven =
Totaal =

1.731€
789€
942€ gedeeld door aantal personen in het gezin (= 6) = 157€ pp / maand

Medische kosten: (gelieve een kopie van de bewijzen van de belangrijkste uitgaven bij te voegen)
Opleg:
1. Hospitalisatie:
Factuur 1: UZ. totaal: 2.215,61 € - 672,55 € ziekenvervoer
= 1.543,06 €
Factuur 2: Sint-Augustinus
= 550,94 €
2. Vervoerskosten
Ambulance/helikopter: 136,87 € (Tussenkomst ziekenfonds: 37,55 € ) =
99,32 €
271,60 € (Tussenkomst ziekenfonds: 106 € )
=
165,60 €
3. Drukkleding:
CTO (niet-terugbetaalbare zaken, silicones e.d.)
= 1.113,31 €
=
316,08 €
ALGEMEEN TOTAAL = 3.788,31 €
Opmerking: in volgend dossier nog ziekenvervoer en ambulante kosten kine e.d. aan te vragen

