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VOOR UW STEUN IN 2006
KRIJGT U EEN DUBBELE BEDANKING:

"Eèèèèk, een monster"!
"Help, de marsmannetjes zijn geland!"
"Hé jong, Carnaval is al lang voorbij, zenne!"

1.een fiscaal attest
2.een persoonlijk "Certificaat
van Heldenmoed 2006" dat
Matthias speciaal voor u
getekend heeft
Wezembeek-Oppem, 23 februari 2007

Beste Mevrouw, Mijnheer,
Dit zijn maar enkele van de spotternijen die Matthias, het jongetje van
de foto, regelmatig te horen krijgt. Vreselijke woorden, die telkens weer door
Matthias' ziel snijden… Want hij is géén monster. Hij is géén marsmannetje.
Hij is een doodgewone jongen, die verschrikkelijke brandwonden overleefde.
Matthias moet een drukmasker en drukkleding dragen als gevolg van zijn
zware brandwonden. Daardoor ziet hij eruit als op de foto. Dit masker is van
levensbelang voor hem. Maar hij haat het. Want door alle gemene opmerkingen en
pesterijen, durft Matthias nog amper buiten komen. Het liefst sluit hij zich
op in zijn kamertje, waar hij leest, speelt met zijn Lego-blokken of tekent.
De enige plek waar Matthias zich nog durft tonen en onbezorgd kan spelen
met vriendjes, is op het reïntegratiekamp van de BrandwondenStichting. Hier
zijn kinderen zoals Matthias niet 'anders' of 'verminkt' of 'monsterlijk'.
Hier zijn ze gewoon 'kind'.
Dit jaar zijn er driehonderd (300!)zwaar verbrande kinderen die in
aanmerking komen om mee te gaan op reïntegratiekamp. Zo'n kamp maakt dat
brandwondenpatiëntjes zoals Matthias opnieuw de kracht vinden om verder te
vechten, om buiten te durven komen, om te blijven leven. Zo'n kamp is
zondermeer van levensbelang voor een verbrand kind, dat onder onnoemelijk
zware psychische en lichamelijke trauma's gebukt gaat.
Alle kinderen die de gruwel van een brand overleefd hebben, moeten aan
zo'n reïntegratiekamp kunnen deelnemen!
U weet dat de ouders van brandwondenslachtoffertjes dikwijls zeer
ernstige financiële problemen hebben, doordat de kosten van de dure
behandeling en nazorg van hun kind zo hoog oplopen. Speciale verbanden en
behandelingsmethodes, zoals het drukmasker van Matthias, worden niet
terugbetaald door de ziekteverzekering.
Dit is ongelooflijk pijnlijk voor de ouders. Ze willen niets liever dan
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Echt verklaard
Wezembeek-Oppem, 28 februari 2006

Certificaat van Heldenmoed
2006
Toegekend door Matthias aan:
Belgische BrandwondenStichting
Dank u voor uw steun van XX,XX euro
voor de brandwondenpatiënten!

Charles de Vuyst
Voorzitter

hun getraumatiseerde kind aan het kamp laten deelnemen, want zijn genezing en
toekomst is het enige wat telt voor hen. Maar ze kúnnen het gewoon niet
betalen...
We doen er dan ook alles aan om de kinderen gratis op reïntegratiekamp
te laten gaan. Daarvoor reken ik echt op uw steun, want ik heb 30.000 euro
nodig, of 100 euro per kind. Deze prijs kunnen we zo laag houden omdat de
kampen volledig op vrijwilligers steunen.
Ik durf u niet vragen om het volledige kamp (100 euro) voor één kind als
Matthias voor uw rekening te nemen. Maar allicht is een derde van dat bedrag
(33,33 euro) haalbaar voor u. Of misschien kunt u wel de helft (50 euro)
geven. Vul alstublieft een royaal bedrag in en maak een brandwondenpatiëntje
dolgelukkig de volgende paasvakantie!
U krijgt een dubbele bedanking voor uw goedheid!
U hebt al eerder getoond dat u oprecht begaan bent met onze
brandwondenpatiëntjes. Dat ze geen 'monsters' voor u zijn, maar kinderen van
vlees en bloed. Het beste bewijs van uw toewijding, is het fiscaal attest dat
ik u hierbij toestuur. Bewaar het zorgvuldig en vul de gegevens ervan straks
in op uw belastingsaangifte. Zo zult u ongeveer de helft van uw schenking
terugkrijgen van de fiscus. Een mooie manier om u te bedanken voor wat u doet!
Een nóg mooier teken van erkentelijkheid is de tekening die Matthias
voor u gemaakt heeft met zijn pijnlijke hand, in de eenzame, stille uren op
zijn kamertje. U bent een held voor hem, net zoals de brandweerman die zijn
leven redde. Voor wat u gedaan hebt, kent u Matthias u een "Certificaat van
heldenmoed" toe! U mag er terecht fier op zijn!
Maakt u alstublieft nog eens uw heldenrol waar? Zorg ervoor dat kinderen
zoals Matthias tijdens de paasvakantie kunnen bekomen van alle pijn en
problemen.
Schenk alstublieft 33,33 euro, 50 euro, 100 euro of een ander bedrag dat
binnen uw mogelijkheden ligt. Uiteraard stuur ik u voor deze schenking ook
volgend jaar een fiscaal attest als bedanking!

Charles De Vuyst
Voorzitter - Zelf brandwondenpatiënt
P.S.: Matthias zit de hele dag op zijn kamertje, weggestopt en boos op
zijn eigen lichaam, zijn masker, zijn drukkleren,... Gunt u hem een deugddoend
reïntegratiekamp, waar hij alle levensnoodzakelijke hulp en begeleiding zal
krijgen? Vul alstublieft een gul bedrag op het overschrijvingsformulier in:
33,33 euro, of 50 euro, of 100 euro, of... Hartelijk dank, zeker namens
Matthias!
Nota: Matthias symboliseert de 300 kinderen die elk jaar in de Belgische Brandwondencentra behandeld worden. Om
de privacy van de jongen te bewaren, is zijn naam gewijzigd.
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Met vriendelijke groeten,

