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Het gebeurde 12 jaar geleden. Sandrine is dus al lang 'genezen' verklaard...
Maar noemt u dit 'genezen', beste Mevrouw, Mijnheer?

Wezembeek-Oppem, 27 augustus 2007
Beste Mevrouw, Mijnheer,
Wat hebt u gedragen op de voorbije hete zomerdagen? Luchtige of dieper
uitgesneden kleding? Een badpak of zwembroek misschien, toen u wat verfrissing
zocht in het water?
Sandrine (14 jaar) draagt jaar in jaar uit hoog gesloten bloezen en
truitjes, ongeacht hoe warm het is. Zwemmen gaat ze nooit, bang dat iedereen
haar uitlacht, zoals de laatste keer, toen een groepjes jongens haar 'monster'
en 'ET' en 'Gebakken biefstuk' toeriepen... Sandrine is toen huilend het
zwembad uitgelopen en heeft gezworen dat ze zich nooit meer zo laat
vernederen. En dus gaat ze nooit meer naar het strand of het zwembad. En trekt
ze nooit frisse zomerkleedjes aan, zoals haar leeftijdsgenootjes doen.
Wat is Sandrine overkomen?
Sandrine raakte als kleuter zeer ernstig verbrand toen ze een pot
kokende vloeistof over haar borst kreeg. Nu, zoveel jaar later, is Sandrines
borstkas een vreselijk kraterveld, zoals u op de foto kunt zien. Kunt u zich
voorstellen wat dat voor de veertienjarige Sandrine betekent, Mevrouw,
Mijnheer? Tieners hebben het sowieso al zeer moeilijk op die leeftijd. Maar
zo'n verminkte borst, dat is verschrikkelijk voor een meisje van veertien...
Niet alleen psychologisch, maar ook lichamelijk. Want net zoals bij elk meisje
ontwikkelt Sandrines lichaam zich. Ze krijgt vrouwelijke vormen. Maar doordat
haar huid zo zwaar verbrand is, groeit ze niet mee. Haar huid trekt letterlijk
tegen en dat is enorm pijnlijk...
Kan Sandrine geholpen worden?
Sandrine moet verschillende operaties ondergaan, waardoor haar borstjes
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min of meer normaal kunnen groeien. Er wachten haar pijnlijke maanden.
Maar Sandrine moet ook zeer intensieve psychologische begeleiding
krijgen. Want de chirurgen kunnen veel, maar ze zullen Sandrine nooit normale,
gave borsten kunnen geven. Ze zal moeten aanvaarden hoe ze eruit ziet. En ze
zal moeten aanvaarden dat dat voor de rest van haar leven is.
Een brandwondenslachtoffer geneest nooit.
De uiterlijke littekens blijven levenslang, maar ook innerlijk zijn de
slachtoffers 'gebrandmerkt' voor de rest van hun leven.
De komende maanden en jaren worden dan ook zeer zwaar voor Sandrine. En
voor haar ouders, die zich grote zorgen maken om de gezondheid van hun dochter.
Maar ook financieel wachten hen zware klappen: de operaties, de nazorg, de
intensieve psychologische begeleiding,... De rekeningen zullen zeer hoog
oplopen. Onze sociaal assistentes hebben de verzorgingskost geraamd op 130
euro...PER MAAND! En dit jarenlang...
Blijft de hel voor Sandrine en haar familie duren? Zal alle pijn en
miserie nog verergeren door zware financiële problemen? Dit mag niet gebeuren!!
Een brandwondenslachtoffer zoals Sandrine blijft patiënt voor de rest van
haar leven. Daar kunnen we niets aan doen. Maar we kunnen wél voorkomen dat
haar lijden nog groter wordt.
We moeten Sandrine en haar gezin helpen. 130 euro per maand is een
onmogelijk bedrag voor deze mensen. Samen kunnen wij hen helpen de komende
maanden door te komen. Alstublieft: schenk een mooi bedrag, zodat Sandrine zo
goed mogelijk geholpen wordt, ze haar lichaam leert aanvaarden en kan opgroeien
tot een knappe en zelfbewuste jonge vrouw.

Met vriendelijke groeten,

Charles de Vuyst
Voorzitter, zelf brandwondenslachtoffer
P.S. Het symbolische verhaal van Sandrine is vreselijk. Helaas is het geen
alleenstaand geval. Brandwondenslachtoffers blijven patiënt voor de rest van
hun leven. Ze verdienen de beste medische en psychologische begeleiding. Dank u
omdat u die mogelijk maakt met uw schenking van 65 of 130 euro of elk ander
bedrag dat binnen uw mogelijkheden ligt!
Elke schenking vanaf 30 euro is fiscaal aftrekbaar, waardoor ze u eigenlijk
maar ongeveer de helft kost.
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Neemt u de kosten van een halve maand verzorging van Sandrine voor uw
rekening (65 euro)? Of een hele maand (130 euro)? Of méér nog? U bent
fantastisch! Dank u!!!

