deze arme mensen vooruit.
Ik zal er alles aan doen om nog andere gulle mensen zoals u te
vinden, zodat we het gezin van Anne volledig kunnen helpen.
******-********-**

Alstublieft, beste Mevrouw, Mijnheer, geef wat u kunt. Hou er
rekening mee dat u een fiscaal attest krijgt voor uw giften vanaf 30
euro. Dankzij dit attest krijgt u ongeveer de helft van uw schenking
terug van de belastingen. Misschien kunt u overwegen om het dubbel te
geven van wat u oorspronkelijk in gedachten had: zo helpt u Anne twee
keer zo goed, maar het kost u maar de helft...

Belgische BrandwondenStichting
Frans Landrainstraat 43
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Ik kan u met geen woorden beschrijven wat uw gulheid betekent voor
dit zwaar getroffen meisje en haar ouders, die hun kleine schat
doodgraag zien en alles voor haar over hebben.

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

Met al mijn dankbaarheid en warme groeten,

Charles de Vuyst
Voorzitter - Zelf brandwondenpatiënt
P.S.: Bekijkt u zeker de financiële nota die ik speciaal voor u bij
deze brief gevoegd heb, Mevrouw, Mijnheer? Geen enkel modaal gezin kan
zo'n zware financiële last dragen. De ouders van Anne doen alles voor
hun kind. Help hen alstublieft met een gulle gift van 35,58 euro of wat
mogelijk voor u is. Dank u!!
Belangrijke opmerking: Zoals Anne (een schuilnaam omwille van de privacy, dat begrijpt u) zijn er jammer
genoeg vele zwaar verbrande kinderen. Ze hebben allemaal dringend behoefte aan hulp. Als we meer geld
ophalen dan nodig om Anne te helpen, zullen we het geld gebruiken om andere brandwondenslachtoffertjes te helpen.

Niets mooier dan een babyhuidje...
Heerlijk zacht en geurend. Gaaf en strak. Mooi roze.
Perfect!

!!! EERST DIT LEZEN VOOR U NAAR DE ACHTERKANT KIJKT!

Wezembeek-Oppem, 20 juni 2007
Beste Mevrouw, Mijnheer,
Dit is het beeld dat ik tot voor kort van een babyhuidje had. Een
zacht, rozig velletje. Maar toen zag ik de kleine Anne (18 maanden).
Haar huidje is niet zacht. Het is doorkerfd met vreselijke littekens.
Het geurt niet naar honing en melk, maar naar de zalf waarmee Anne twee
keer per dag ingesmeerd wordt. Annes huidje is verre van gaaf: het is
een slagveld. En het is zeker niet mooi roze: vreselijke rode en paarse
vlekken ontsieren haar hele lichaam.
De kleine Anne raakte verbrand, beste Mevrouw, Mijnheer. Zeer
zwaar verbrand door een kokend hete pot koffie die ze per ongeluk over
haar heen trok.
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Anne, die lieve, schattige baby is voor de rest van haar leven
getekend. Verminkt.
Ik heb lang getwijfeld of ik u een foto van Anne zou sturen. Het
is immers geen prettig zicht. Maar toen besefte ik dat ik Anne onrecht
zou aandoen door haar niet aan u te tonen, Mevrouw, Mijnheer. Ik kan
immers niet met woorden beschrijven hoe de arme Anne eruit ziet.
Adem dus even heel diep in en kijk dan naar de foto van Anne op de
achterkant. En laat daarna uw hart spreken en help deze lieve baby van
18 maanden, Mevrouw, Mijnheer!

Dit is Anne, 18 maanden.
Anne is zeer ernstig verband over haar
hele lichaam. U ziet nog de sporen van
de laatste huidtransplantatie op haar
armpje. Anne zal in de komende jaren
nog heel veel operaties moeten
ondergaan, tot ze volwassen is. Want
haar huid groeit niet meer mee met
haar.
Anne moet drukkleding dragen om de
littekens zoveel mogelijk te beperken.
Baby's als Anne groeien razendsnel.
Dat betekent dat ze heel regelmatig
een nieuw drukpak moet krijgen.

Anne krijgt 2 keer per dag een oliebadje en wordt helemaal
ingesmeerd met speciale zalf, die de pijn verzacht en haar huidje
soepel moet houden. Dan trekt mama Anne haar drukpak aan, waarna ze
haar lieve schat uitgebreid knuffelt en troost, want dit dagelijkse
ritueel is bijzonder pijnlijk. En dat voor zo'n peuter…
Deze intensieve, liefdevolle verzorging kost niet alleen veel tijd, maar
ook heel veel geld.
Ik heb hierbij een nota van de apothekersrekeningen en de kosten
van het drukpak voor Anne gevoegd. Een simpel rekensommetje toont dat
de mama en papa van Anne elke maand 355,86 euro moeten ophoesten voor
de verzorging van hun zwaar verbrande kindje.
Deze kosten houden de ouders in een verstikkende financiële
wurggreep: al hun spaarcentjes gingen al op aan de ziekenhuiskosten van
Anne. En nu kijken ze op tegen 355,86 euro extra kosten per maand. Nog
vele maanden, ja zelfs jaren lang!
Dat kunnen deze eenvoudige, hard werkende mensen echt niet
betalen! Vlees op de boterham is al vervangen door confituur en de
boter werd geschrapt, een 'warme' maaltijd is vaak niet meer dan een
gekookte aardappel met een blikje corned beef. Iets anders dan
kraantjeswater drinken ze niet. Waar kunnen ze nog meer besparen???
De situatie is uitzichtloos. Hoe meer ze hun best doen, hoe dieper
ze wegzinken in een financieel moeras, veroorzaakt door de medische
kosten van hun allerliefste kindje. Dat hebben deze mensen nooit
verdiend!!
En dus heb ik een heel belangrijke vraag voor u:
Alstublieft, wilt u de ouders van Anne uit hun ellendige,
uitzichtloze situatie halen? Dat kunt u echt!! Geef alstublieft 35,58
euro (één tiende van de maandelijkse kosten voor Anne). Als u meer kunt
geven, is dat zeker welkom. Maar ook met een kleiner bedrag helpen we
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