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Belgische BrandwondenStichting
F. Landrainstraat 43
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

UITERST DRINGEND !!!
Wezembeek-Oppem, XX november 2007
Beste Mevrouw, Mijnheer,
Ik moet u dringend schrijven omdat ik met een ontzettend probleem zit:
er zijn op dit ogenblik 23 ernstig verbrande brandwondenpatiënten die het niet
meer zien zitten...
Deze 23 brandwondenpatiënten worden op drie manieren gekraakt:
1.

Fysiek: zij moeten dag in dag uit de vreselijke pijn van hun
wonden en de onhoudbare jeuk van hun littekens verdragen

2.

Emotioneel: het is verschrikkelijk om na een brandongeval
geconfronteerd te worden met een verminkt en gebrandmerkt lichaam

3.

Financieel: zowat elke brandwondenpatiënt kijkt aan tegen een
torenhoge schuld omwille van de verzorgingskosten die niet
volledig gedekt worden door de ziekteverzekering.

Deze 23 patiënten kunnen elk moment breken. Tenzij u dat verhindert,
PERSO...
Gespecialiseerde hulpverleners en dokters zetten zich met ware
heldenmoed in om hun fysieke en emotionele pijn te verzachten.
Om hun financiële leed te verzachten heb ik echter uw hulp nodig.
DRINGEND!
Ik heb de dossiers van deze zwaar verbrande patiënten hier voor mij
liggen. Een van hen woont niet zover bij u vandaan, in de buurt van PERSO
WOONPLAATS. Ik kan u nu zijn vreselijke verhaal niet vertellen. Het moet
immers snel gaan. Ik moet ZEER DRINGEND geld vinden. Want het einde van het
jaar is voor veel schuldeisers van onze brandwondenpatiënten het moment om
over te gaan tot de 'grote' middelen: loonbeslag, inbeslagname van meubelen en
huisraad,... En dat bovenop hun vreselijke leed. Vindt u dat ook
onrechtvaardig, PERSO?
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Daarom vraag ik u, smeek ik u: schenk alstublieft vandaag nog wat u kunt
om deze mensen te helpen: 30, 40 of 50 euro. Zij zijn ten einde raad, net
zoals ik...
Ik beloof u dat ik binnenkort uitgebreid de tijd neem om u meer in
detail te schrijven over deze mensen die héél dringend hulp nodig hebben. Maar
mag ik u nu vragen om alsjeblieft meteen een heel gulle storting te doen?
Ik dank u bij voorbaat uit de grond van mijn hart!

Charly de Vuyst
Voorzitter, zelf brandwondenslachtoffer
P.S. Ik zou u vandaag niet schrijven als ik niet wanhopig was. Ik moet echt
een oplossing vinden om deze maand nog die 23 brandwondenpatiënten te helpen.
Alstublieft, help deze zwaar getroffen slachtoffers! Zorg met een gulle gift
van 30, 40, 50 euro of een ander bedrag dat zij overleven. DANK U.

Fortis Rekening: 001-2172754-30

BELGISCHE BRANDWONDENSTICHTING
STICHTING VAN OPENBAAR NUT KB 16-05-1986
F. Landrainstraat 43 - 1970 Wezembeek-Oppem
E-mail: info@brandwonden.be
Website: http://www.brandwonden.be

