Geef uw longen zuurstof – Steun de oplossing voor de duivenmelkerslong (Longfibrose)

De vzw Belgische Vereniging voor Longfibrose blaast dit jaar tien kaarsjes uit.
Voor de overgrote meerderheid van de bevolking is ‘uitblazen’ net zoals ‘ademen’ de normaalste
zaak van de wereld. Helaas is er een groep mensen die te maken hebben met longaandoeningen. Dit
aantal stijgt jaar na jaar.
We hebben allemaal wel eens last gehad van een stevige bronchitis, ontsteking op de luchtwegen, …
Beeld je in dat de moeizame ademhaling gepaard met hoestbuien constant is.
Het happen naar lucht, of zoals het spreekwoord zegt: “Als een vis op het droge”.
In de volksmond kennen we dit als ‘duivenmelkerslong’. De liefhebbers brengen immers veel tijd
door tussen hun duifjes, krabben mest, doen hun jaarlijkse kuis, helpen met inkorvingen, zuiveren de
reismanden, … Meermaals per dag stellen we onze longen – onze natuurlijke zuurstoftanks – bloot
aan schadelijke stoffen die zich hechten in onze luchtzakken met alle gevolgen van dien.
Wanneer de ziekte verder evolueert, zal de longfunctie beperkt worden omdat het littekenweefsel
groeit. De levensnoodzakelijke zuurstofopname daalt verder en verder. In het begin is dit
bijvoorbeeld enkel bij (lichte) fysieke inspanningen, later is het kort van adem zijn. Continu!
De dood is niet veraf. Deze vreselijke waarheid kunnen, willen en zullen we niet toedekken.
Het is immers zo dat bepaalde varianten van longfibrose erg agressief zijn.
Onbehandeld sterft men binnen de twee à drie jaar.
De BVL vzw zet daarom, naast fondsenwerving voor onderzoek, in op sensibilisering en gratis
screening op publieke plaatsen. Want, hoe sneller de diagnose, des te groter de kans op overleving.
“Het start met een droge hoest en eindigt met een longtransplantatie.” Tot voor kort was een
transplantatie – indien beschikbaar orgaan – het ultieme, doch uiterst zeldzame reddingsmiddel.
Er is nu eenmaal geen winkelvoorraad aan een paar geschikte longen.
De dag van vandaag zijn er, mede dankzij wetenschappelijk onderzoek, gelukkig geneesmiddelen die
de ziekte afremt en/of stabiliseert.
Dit neemt niet weg dat in bepaalde gevallen een longtransplantatie de enige levensreddende
oplossing is. Er zijn namelijk meer dan 200 (!) varianten onder de noemer longfibrose.
De vzw BVL is gestart in 2010 en dit onder impuls van Professor Dokter Wim Wuyts, verbonden aan
het UZ Leuven. Tien jaar geleden werd de vzw gesticht en steunt het onderzoek volop.
Naast de eigen initiatieven om de nodige fondsen te vergaren, zijn de kopstukken van Studio 100 –
Gert Verhulst en Hans Bourlon – vanaf dag één grote sympathisanten. Dit zowel in woord, beeld en
support.
Afgelopen zomer kreeg de Belgische Vereniging Longfibrose vzw de erkenning om fiscale attesten uit
te reiken. Nogmaals het bewijs van haar duurzaamheid en medische belangrijkheid.
De vzw Belgische Vereniging Longfibrose, onder voorzitterschap van duivenliefhebber Patrick
Simaels, hoopt vurig dat uw organisatie – als wereldspeler binnen de topduivensport – een financiële
gift met volle overtuiging overweegt om verder onderzoek te steunen.

Rekeningnummer:
BE49 6712 3150 9971 van de VZW BVL – Jules De Cocklaan 95 te 9050 Gent,
met als vrije mededeling 'GIFT'.

Bijkomende info:
voorzitter: de heer Patrick Simaels; 0475 58 25 64; patrick.simaels@telenet.be
https://www.longfibrose.org
https://www.uzleuven.be/nl/longfibrose

vzw Belgische Vereniging Longfibrose
KBO nr: 0827 501 852
erkend tot het uitreiken van fiscale attesten
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q2

EXTRA DIRECT FISCAAL VOORDEEL VOOR GIFTEN UITGEVOERD IN 2020
Voor giften gedaan in kalenderjaar 2020 is het recht op een

belastingvermindering van 60 %
van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de voorwaarden.
Normaal is dit 45%; dus een EXTRA fiscaal voordeel van 15%.

Aandacht voor onze longen - fondsenwerving
Door de corona-maatregelen vielen de jaarlijkse activiteiten van de vzw BVL, die de broodnodige
fondsen mee helpt verwerven, in het water. Daarom loopt er een kleine bonnenverkoop via een
veilingsite. Enerzijds om alsnog wat middelen bij elkaar te sprokkelen, anderzijds om de ziekte in the
picture te brengen.

Deze loopt nog tot en met woensdag 23 december 2020.
KLIK HIER OM NAAR DE VEILING TE GAAN

Mocht de Koninklijke Belgische Duivenbond redactionele aandacht willen schenken aan dit initiatief
dan wordt dit in grote dank aanvaard.

