VAN 3 TOT 20 MEI 2017
IN WALLONIË, BRUSSEL EN DE OOSTKANTONS
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Wist u dat?
In België sterven er elk jaar mensen omdat er geen
organen of bloed beschikbaar zijn!!

... en morgen kunt u of een van uw
naasten zich in deze situatie bevinden!
ORGAANDONATIE
Elk jaar hebben er in België zo’n 1.300 patiënten een transplantatie nodig om te genezen.
Wekelijks gemiddeld 2 belgen sterven omdat er geen orgaan voor hen beschikbaar is. U of een van uw
naasten kunt op een dag ook een orgaan nodig hebben ! Misschien is die dag morgen wel !
U kunt vrij beslissen om op de dag dat u komt te overlijden leven aan anderen te doneren, wat een
schitterend gebaar. Dit is heel eenvoudig. Het volstaat om uw naasten van uw beslissing op de hoogte
te brengen dat u na uw overlijden uw organen wilt afstaan. Zij zullen ervoor zorgen dat uw wens in
vervulling wordt gebracht. U kunt uw wil ook laten registreren in uw gemeente, zodat uw wens wordt
opgenomen in een bestand dat door het medisch college kan worden geraadpleegd.

BLOEDDONATIE
Elke dag overleven mensen onverwachte gebeurtenissen dankzij de gulheid van onbekenden ... Elke
dag krijgen ziekenhuizen te maken met verkeersslachtoffers, door hun behandeling verzwakte
kankerpatiënten, aanstaande moeders met complicaties tijdens hun bevalling, te vroeg geboren baby’s
die speciale verzorging nodig hebben ... Al deze en andere patiënten zouden een bloedtransfusie nodig
kunnen hebben.
U kunt al deze patiënten concrete hulp bieden door bloed te geven : één zak bloed kan drie levens
redden!

Geef u op als orgaandonor
na overlijden!

Geef u op als nieuwe
bloeddonor.

Breng uw familie op de
hoogte dat u na overlijden
organen wilt afstaan!

Beslis in de komende maanden om voor de eerste keer
bloeddonor te worden!

...en verklaar uw wens op de website van TELEDON
om de teller van levensschenkingen te doen draaien
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manieren om u op te geven als
orgaan- en/of bloeddonor

1

OP DE WEBSITE

2

PER TELEFOON

3

IN UW GEMEENTE

4

www.teledon.be

0800 355 44

bij de bevolkingsdienst/burgerlijke stand

BIJ BLOEDAFNAMES
in heel Wallonië en Brussel

ALLE INFO VINDT U OP WWW.TELEDON.BE

WORD AMBASSADEUR VAN TELEDON
Wenst u een bijdrage te leveren aan het succes van TELEDON tussen 3
en 20 mei 2017? Wilt u praten over TELEDON en het belang van het ter
beschikking stellen van organen of het worden van bloeddonor en zo de
teller van het aantal levenschenkingen van TELEDON laten doortikken?
Of u nu een particulier, een vereniging, een sportclub
of een onderneming bent, u kunt zich engageren!
WE REKENEN OP U !
ALLE INFO VINDT U OP

WWW.TELEDON.BE RUBRIEK «AMBASSADEUR WORDEN»

GROTE AFSLUITINGSUITZENDING
LIVE
OP ALLE LOKALE TELEVISIEZENDERS
IN WALLONIË EN BRUSSEL
ZATERDAG 20 MEI 2017

BEKIJK OP 20 MEI DE LIVE-UITZENDING van 20.00 tot 22.00 uur
OM DE UITZENDING BIJ TE WONEN VANUIT DOORNIK EXPO,
KUNT U ZICH INSCHRIJVEN OP DE WEBSITE WWW.TELEDON.BE

