Ik reken op uw goed hart, Mevrouw, Mijnheer!

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

Met vriendelijke groeten,

Belgische BrandwondenStichting
Frans Landrainstraat 43
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Charles de Vuyst
Voorzitter - zelf brandwondenpatiënt

Als dank voor wat u
vandaag doet voor een
zwaar getroffen
brandwondenpatiëntje
zoals Aline, bezorg ik u
een aantal etiketjes met
uw naam.

STICKERS

Gebruik ze gerust op uw
brieven of persoonlijke
spullen, want iedereen
mag zien dat u de
brandwondenpatiënten
helpt!

Ver.Uitg.: Johan de Jager, F. Landrainstraat 48, 1970 Wezembeek-Oppem

P.S.: De uiterlijke littekens van brandwondenslachtoffertjes zijn
vreselijk om te zien. Nog erger zijn de innerlijke wonden die de brand
maakt: het gevoel dat iedereen hen mijdt, dat niemand hen graag ziet of
wil helpen. Bewijs alstublieft vandaag het tegendeel, beste Mevrouw,
Mijnheer. Toon uw warme hart en laat zien dat een kind als Aline wél
een toekomst en wat geluk verdient!

Dit is Aline.
Zij raakte zwaar verbrand.
Aline is kwetsbaar en bang.
Kinderen zoals zij hebben DRINGEND uw
hulp nodig, Mevrouw, Mijnheer!

Wezembeek-Oppem, 16 mei 2007
Beste Mevrouw, Mijnheer,
Schrok u ook toen u zonet de foto van Aline zag? Dat is niet zo
erg; het is de reactie van veel mensen. Aline is 7 jaar oud en zij is
dat gewoon. Maar wat zij niet gewoon raakt, is de wreedheid waarmee
sommigen reageren: ze lachen Aline uit of slingeren haar de meest
kwetsende opmerkingen naar het hoofd. En waarom? Wat heeft Aline
misdaan? Helemaal niets, beste Mevrouw, Mijnheer. De kleine Aline is het
slachtoffer van een vreselijke brand.
Het vuur heeft dit lieve meisje levenslang verminkt in haar
gezichtje en op haar armen en handjes. Aline is een wandelend litteken
en daarom mijden de mensen haar.
Door alle negatieve reacties gelooft Aline dat niemand haar graag
ziet. Vriendjes maken gaat heel moeilijk. Het lijkt of niemand begrip
voor haar heeft en niemand haar wil helpen.
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Zoals Aline zijn er jammer genoeg veel kinderen. Hoe vaak leest u
niet in de krant dat een kind uit uw buurt ernstig verbrand raakte?
Deze kinderen gaan door een hel, lichamelijk en emotioneel. Nu denkt u
misschien dat zulke kinderen zoveel mogelijk ontzien worden en alle hulp
krijgen die nodig is.
Helaas, beste Mevrouw, Mijnheer, u vergist zich. Want het
tegendeel is waar. Deze kinderen worden maar al te vaak aan hun lot
overgelaten. Erger nog: elke dag krijgen kinderen zoals Aline te horen
dat de noodzakelijke behandelingen, die de effecten van hun zware
verwondingen verzachten, dreigen stop gezet te worden…

Is dat niet schokkend? En toch is dit wat er vandaag gebeurt met
een kind. Tenzij u dit verhindert. Jawel, dat kunt u! Ik vertel u
direct hoe. Maar eerst leg ik even uit wat er aan de hand is.
Kinderen zoals Aline brengen na hun ongeval meer tijd door in het
ziekenhuis dan thuis. De ene operatie volgt na de andere. Ze krijgen
verschillende pijnlijke huidtransplantaties, waarbij stukjes gave huid
worden gebruikt voor de verbrande lichaamsdelen. Daarna moeten zij
maandenlang een pijnlijk drukmasker dragen om de vorming van lelijke,
jeukende littekens te voorkomen.
De lange hospitalisaties, de eindeloze behandelingen, de nazorg,
de dure speciale medicijnen en drukkleding drijven de ouders van
brandwondenslachtoffertjes naar de rand van de armoedegrens. Want veel
van de speciale zorgen voor brandwondenslachtoffers worden niet of maar
heel beperkt terugbetaald door het ziekenfonds.

Mijn hart krimpt ineen bij zo'n wanhopige smeekbede. Want
natuurlijk wil ik niets liever dan helpen. Maar we hebben te weinig
geld voor àlle slachtoffers. En dus moeten we een onmenselijke selectie
maken: wie krijgt hulp en wie niet? Wordt een kind als Aline aan haar
lot overgelaten?
ALSTUBLIEFT, VERHINDER DIT GROTE ONRECHT.
Ik heb u al eerder gezegd dat u kunt vermijden dat de
levensbelangrijke behandeling van een kind stopgezet wordt. Hoe? Heel
eenvoudig: door uw groot hart te tonen.
Om de meest dringende gevallen op de wachtlijst van de Belgische
BrandwondenStichting te helpen, heb ik 100.000 euro nodig. Ik zoek dus
heel snel 2500 mensen die elk 40 euro willen geven.
Wil u 40 euro schenken om een kind als Aline te redden?

Achterstallige facturen van 4.000 euro en meer zijn heel gewoon.
De ouders willen niets liever dan betalen, maar ze kunnen gewoon niet.
Ze zijn gekraakt. Financieel, fysiek én psychisch, door de grote zorgen
voor hun kindje.

Zoals Aline zijn er tientallen kinderen die ervan overtuigd zijn
dat niemand hen wil helpen. Het zal hen zoveel deugd doen als zij
morgen horen dat u niet afkerig van hen bent, maar hen een warm hart
toedraagt!

DIT IS TE VRESELIJK VOOR WOORDEN!!
Het is hartverscheurend voor de ouders, maar ze worden gedwongen
om de verzorging van hun kind stop te zetten.
Als een kind zoals Aline zo'n verschrikkelijk nieuws te horen
krijgt, is dat een regelrechte slag in het gezicht. Opnieuw een wrede
bevestiging van wat zij al dacht: niemand wil haar vriend zijn, niemand
wil haar helpen. Integendeel: het wordt alsmaar moeilijker voor haar,
zonder de hulp van de psycholoog waaraan zij zoveel steun heeft, zonder
de verdere verzorging die de pijn van haar littekens zal verminderen…

Uw gift van 40 euro maakt een wereld van verschil voor kinderen
zoals Aline.
Dankzij u wordt hun behandeling verder gezet. Dankzij u krijgen
zij verder de begeleiding die zij zo hard nodig hebben om hun
vreselijke trauma's te verwerken.
Met uw fantastische gift van 40 euro, of elk ander bedrag dat
binnen uw mogelijkheden ligt, zorgt u er ook voor dat deze kinderen
weer moed scheppen én een toekomst krijgen.
Is dat niet het mooiste wat u kunt doen voor een bang en gekwetst

DIT KAN TOCH NIET!
kind?
Als ik zoiets hoor, word ik boos en opstandig. Het kan toch niet
dat een kind dat zoveel lijdt, dat zo'n verschrikkelijke brandtrauma's
opgelopen heeft, de zorg niet krijgt die het zo hard nodig heeft???
Jammer genoeg is dit de harde realiteit waartegen heel veel
brandwondenpatiënten moeten opboksen: ze hebben haast allemaal extreem
zware financiële problemen, door de hoge verzorgingskosten. Ze zien
uiteindelijk, moegestreden en radeloos, maar één oplossing meer: hun
behandeling stopzetten. Met alle noodlottige gevolgen voor hun verdere
leven!

Met uw gift van 40 euro of meer:

BELANGRIJKE NOTA:

- zorgt u dat de behandeling van een brandwondenpatiëntje als Aline niet
vroegtijdig beëindigd wordt
- geeft u een brandwondenpatiënt en zijn familie weer levensbelangrijke hoop
- stopt u de pijn en het lijden van een brandwondenpatiënt
Dit is het kostbaarste, meest menselijke gebaar dat u kunt stellen!

Elk jaar raken 1200 mensen ernstig verbrand. De meeste van deze
ongevallen gebeuren thuis, en worden niet door de verzekering gedekt.
Ten einde raad kloppen deze mensen aan bij de Belgische
BrandwondenStichting. Wij zijn hun laatste strohalm.
Kunnen wij alstublieft iets doen om hen te helpen?

Dank u!

BELGISCHE BRANDWONDENSTICHTING
F. Landrainstraat 43 - 1970 Wezembeek-Oppem
E-mail:info@brandwonden.be
Website: http://www.brandwonden.be

Het levensbelangrijke werk
dat de Belgische
BrandwondenStichting
voor brandwondenpatiënten verricht, wordt
erkend en aangemoedigd
door de Belgische Staat.
Daardoor kunnen wij u
een fiscaal attest
afleveren voor uw
schenking vanaf 30 euro.

