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Belgische BrandwondenStichting
F. Landrainstraat 43
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

De zomer is voorbij.
Gelukkig maar!
Wezembeek-Oppem, XX september 2007
Beste Mevrouw, Mijnheer,
Neen, beste Mevrouw, Mijnheer, ik heb niets tegen de zomer. Ik vind het
persoonlijk zelfs een fijne tijd. Maar dit jaar werden er tijdens de vakantie
heel wat mensen getroffen door een ongeval met vuur.
Ik ga hun miserie en leed niet tot in de details uit de doeken doen, u
kent hun problemen maar al te goed. Misschien hebt u de voorbije maanden in uw
krant over hun ongeval gelezen: een ontplofte campinggasfles, een omgestoten
frietketel, een auto-ongeval, een tv-implosie, een uit de hand gelopen
kampvuur... In enkele seconden tijd werden gezonde, sterke en actieve
kinderen, mannen en vrouwen herleid tot hulpbehoevende, gebrandmerkte mensen
die hun vreselijke pijn met de moed der wanhoop proberen te verbijten.
Tot overmaat van ramp daalden de giften die wij krijgen als steun voor
de brandwondenpatiënten. Ik begrijp het wel: het is vakantie, tijd om te
ontspannen en te genieten. Dan sta je niet zo stil bij het leed van de
anderen.
Maar de gevolgen zijn zeer ernstig: we hebben onvoldoende geld om alle
nieuwe patiënten te helpen. Moeten we deze zwaar beproefde
brandwondenslachtoffers dan maar aan hun lot overlaten?
Het antwoord op deze vraag hangt van u af, Mevrouw, Mijnheer. Wilt u uw
reddende hand reiken aan mensen die superdringend hulp nodig hebben? Dat kunt
u doen met een gulle schenking. Alle hulp is welkom, ik laat de keuze van het
bedrag aan uw goed hart over: 35, 40, 50 euro. Of misschien méér als dat kan
voor u. Dat zou geweldig zijn!
Zo kan ik al aan Jos, Petra, Oona, Jules, Claire en Myriam zeggen dat er
hulp op komst is. Zij zijn heel bang dat ze in de kou zullen blijven.
Worden ze aan hun lot overgelaten, vergeten, genegeerd? Of helpt u hen,
beste Mevrouw, Mijnheer? Verzacht met uw gulle gift de pijn van deze voor hen
zo ellendige zomer. Dank u wel!
Met vriendelijke groeten,

Elke schenking vanaf 30 euro is
fiscaal aftrekbaar, waardoor ze u
eigenlijk maar de helft kost.
Charles de Vuyst
Voorzitter, zelf brandwondenslachtoffer
P.S. Deze mensen hebben NU hulp nodig. Alstublieft, schenk wat uw hart u
ingeeft. Met een gift van 35, 40, 50 euro of méér kunnen we onmiddellijk iets
doen voor wie het dringendst hulp nodig heeft!
De aangehaalde namen en voorbeelden in deze brief staan symbool voor de vele patiënten die de Belgische BrandwondenStichting tracht te helpen.
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