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De lijdensweg van Arno (10 jaar) is nog lang niet ten einde. Dit
is een foto van twee weken geleden, bij de dokter. 5 maanden
na zijn ongeval, zijn de littekens van Arno vreselijk om te zien.
Er wachten de jongen nog vele operaties. Zijn huid moet elke
dag ingesmeerd worden met speciale hydraterende zalf, die
niet terugbetaald wordt. Arno is voor 59 % van zijn lichaam
verbrand, hij heeft dus bijna elke dag een nieuwe tube zalf
nodig. Bovenop alle pijn is dit een vreselijke financiële strop!

ZEER DRINGEND!!!

"Kinderen zijn kostbaar. Ze zijn ons
waardevolste bezit. We moeten er alles
voor over hebben."
Tot zover de theorie, beste Mevrouw, Mijnheer.
In de praktijk wordt de zwaar verbrande Arno
(foto) helemaal aan zijn lot overgelaten...

Wezembeek-Oppem, 23 maart 2007
Beste Mevrouw, Mijnheer,
Ik had u gisteren op een haar na gebeld. Zó aangedaan was ik door wat
ik te horen kreeg tijdens onze driemaandelijkse vergadering met de sociaal
assistentes van de brandwondencentra. Het verhaal van Arno, de jongen van de
foto, greep me recht naar de keel. Ik had uw telefoonnummer al opgezocht,
omdat ik weet dat onze brandwondenpatiënten op u kunnen rekenen als de nood
heel hoog is. En geloof me, dat is nu zeker het geval!
Maar ik wou u niet zomaar ongevraagd bellen, op een dinsdagnamiddag.
Vandaar deze brief. Ik besef dat ik door u te schrijven kostbare tijd
verlies. Maar ik heb mijn brief kort gehouden en ik reken erop dat u zeer
snel zult reageren op mijn dringende vraag.
Het gaat om Arno, het jongetje van de foto. Een ventje van 10 jaar.
Arno raakte enkele maanden geleden zwaar verbrand aan zijn armen,
handen, borst, rug en beide benen. 59% van zijn lichaam is bedekt met
gruwelijke tweede- en derdegraadsbrandwonden.
Arno onderging al 4(!) zeer pijnlijke operaties, waarbij de weinige
stukjes gave huid die hij nog had op de verbrande huid werden
getransplanteerd. Hij verbleef bijna 2 maanden in het brandwondencentrum en
wordt vandaag nog elke dag verzorgd door de thuisverpleegster.
Arno's handen zijn zwaar verminkt. Hij moet intensieve kine volgen om
ze weer beetje bij beetje te leren gebruiken. De vele littekens zijn lelijk
en pijnlijk. Arno heeft het zeer moeilijk om de situatie te aanvaarden. Hij
is tenslotte nog maar een kind van 10!
Denkt u nu dat dit al meer dan genoeg miserie is voor zo'n kind? Fout!

Want tot overmaat van ramp, staat Arno's mama aan de rand van de
financiële afgrond. Deze arme vrouw is werkelijk ten einde raad: als
alleenstaande moeder met 3 kinderen moet zij het stellen met 1.096 euro
leefgeld per maand. Tot voor Arno's ongeval lukte het net om hiervan met 4
mensen te leven. Maar toen begonnen de ziekenhuisfacturen binnen te stromen:
2.248,98 euro voor de eerste ziekenhuisopname en ambulancekosten, 1.649,76 euro
voor de transplantaties achteraf,...

F INANCIEEL
Naam patiënt: Arno Cortvrindt

DOSSIER

Leeftijd: 10 jaar

De rekeningen liepen al snel op tot een totaal van 3.898,74 euro! Het
bijgevoegde financieel verslag geeft u een nauwkeurig detail van alle kosten.

Medische gegevens:
- Brandwondencentrum: U.Z Gent
- Graad brandwonden: 59%
- Lokalisatie brandwonden: beide armen en handen, borst, rug, beide benen

U hebt zelf een huishouden. U beseft dus ook dat een ziekenhuisschuld
van bijna 4.000 euro een onmogelijk bedrag is, als je met vier mensen moet
overleven van amper 1.096 euro per maand.

Familiale situatie van de begunstigde:
Ongehuwd - gehuwd - gescheiden - samenwonend --weduwe --weduwnaar* (* schrappen wat niet past)
Aantal kinderen ten laste: 3

De situatie voor Arno's mama is uitzichtloos. Het lijkt wel of het
noodlot hen twee keer genadeloos treft: eerst door de brand, die Arno zo hard
verminkte, en nu door die bergenhoge kosten voor Arno's verzorging.

Financiële- en beroepssituatie:
Huidig beroep van de begunstigde: huisvrouw
Huidig beroep van andere gezinsleden met inkomsten: geen (moeder is alleenstaand)
Financieel overzicht van het gezin

Er zijn geen officiële instanties die iets voor Arno kunnen of willen
doen. Tot daar de theorie van 'kinderen zijn ons kostbaarste bezit en we
moeten alles voor hen doen'. In de praktijk is een kind zoals Arno zelfs nog
geen 3.898,74 euro waard!
Is dat niet schokkend? Ik vind dat Arno koste wat het kost moet geholpen
worden. Dat is mijn rotsvaste overtuiging, en ik weet dat u mijn visie deelt!
Ik reken op u om Arno uit deze uitzichtloze situatie te halen. Wilt u er
alstublieft voor zorgen dat zijn ziekenhuiskosten betaald worden? Natuurlijk
vraag ik geen 3.898 euro van u. Maar één percent van dat bedrag, 38,98 euro,
dat is waarschijnlijk wel haalbaar? Of twee percent, 77,96 euro, misschien?
Geef alstublieft wat u kunt voor Arno. En geef het snel. Want openstaande
rekeningen verhogen gigantisch snel door de interesten…

Inkomsten

Uitgaven

1. Werkloosheidsuitkering: 905,58 €
2. Ziekteverzekering : /
3. Uitkering voor minder-validen: /
4. Kinderbijslag: 608,88 €
5. Pensioen: /
6. OCMW: /
7. Alimentatie: 125 €
8. Huurinkomsten: /
9. Andere: /

1. Huur: 197,84 €
2. Vaste onkosten (verwarming,elektr, water): 181,57 €
Verzekering:
brand: 26,16 €
auto: 49,78 €
familiale: /
andere: /
Telefoon: /
Taksen:
auto: 29,57 €
gemeente: 8,33 €
3. Persoonlijke lening: geen
4. Andere kosten:
Medische kosten: 50 € / maand (zalf)
Penale boeten: /
Schoolonkosten: /
Kinderopvang: /

Totaal maandelijkse inkomsten: 1.639,46 €

Met oprechte en zeer dankbare groeten,

Totaal maandelijkse uitgaven: 543,25 €

P.S.: Ik weet dat ik u nog maar kort geleden geschreven heb in verband met het
reïntegratiekamp tijdens de paasvakantie voor onze jonge
brandwondenslachtoffertjes. Ik contacteer u vandaag alleen opnieuw omdat ik
echt niet anders kan: WE MOÉTEN ARNO HELPEN. Alstublieft, voel u niet
verplicht, maar als het voor u mogelijk is, reageer dan zeer snel, want ik heb
al veel tijd verloren door u te schrijven in plaats van te bellen. Geef daarom
alstublieft vandaag nog 38,98 euro of een ander bedrag dat u kunt missen. Als
we meer geld inzamelen dan nodig voor Arno, zullen we het geld zeer nuttig
gebruiken voor andere patiënten die ons smeken om hulp. Dank u!
BELANGRIJK: hebt u in het vervolg liever dat ik u bel of een e-mail stuur bij
dringende gevallen zoals deze? Laat mij dat dan alstublieft weten op het
nummer 02/649.65.89 of op info@brandwonden.be.
Rekening Nr.: 001-2172754-30
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Inkomsten =
Uitgaven =

1.639,46€
543,25€

Totaal =

1.096,21€ gedeeld door aantal personen in het gezin (= 4) = 274 € pp / maand

Medische kosten: (gelieve een kopie van de bewijzen van de belangrijkste uitgaven bij te voegen)
Opleg:
1. Hospitalisatie:
Factuur 1: 1ste opname brandwondencentrum (2 maanden) + ambulancekosten = 2.248,98 €
Factuur 2: ziekenhuiskosten 4 huidtransplantaties
= 1.649,76 €

ALGEMEEN TOTAAL = 3.898,74 €
Opmerking: in volgend dossier nog ambulante kosten thuisverpleging, kine + zalf en drukkleding aan te vragen.

