Monnerech, den 07.05.2020
Léif Memberen a léif Frënn vun der ATE,
Et ass eng Zäit wéi mir se bis elo nach ni kannt hunn. Jidderee vun eis spiert d’Konsequenze vun der
Corona-Pandemie a sengem Alldag, a fir Verschiddener, déi nach manner Chance hunn, zu guer um
eegene Leif. Mir all vun der ATE hoffen awer, dass et Iech gutt geet an dass Dir gesond sidd!
Fir d’Gesondheet vun eise Patienten an hirem Entourage, a vun eisen Therapeutinnen an Hëllefen,
net a Gefor ze setzen, huet d’ATE hir Therapien den 13. Mäerz direkt opgehale wéi d’Ausmooss vun
der sanitärer Kris zu Lëtzebuerg bekannt an offizialiséiert gouf. Zanterhier ware mir all Dag um Dill fir
eis Päerd ze versuergen an a Form ze halen, an elo kënne mir eis endlech drop virbereede fir mat
allen néidege Sécherheetsmossnamen an den nächste Wochen d’Therapien erëm ulafen ze loossen.
Déi zwee laang Méint ouni Therapien, déi fir all eis Patienten a Kannergruppen eng traureg Zäit
waren, si fir d’ATE awer och finanziell schwiereg. D‘Recette vun den Therapie feelen eis, an e
groussen Deel vun eise Fixkäschte laafe weider. Och an den nächste Méint wäerte mir net kënnen an
eisem gewinnte Rhythmus a mat där nämmlechter Zuel Patienten a Kanner schaffen, an esou eis
Käschte weiderhin net komplett gedeckt kréien. Dofir erlabe mir eis heimat, en Appell un Är
Generositéit ze maachen.
Fir eis duerch dës schwéier Zäit ze hëllefe kënnt Dir:
- Member gi (fir déi, déi et nach net oder net méi sinn). Eis Memberskaart kascht 20 € pro
Joer.
- Eis en Don maachen. Donen un eis si steierlech ofsetzbar.
- Eent vun eisen Therapiepäerd parrainéieren. D’Informatiounen dozou fannt Dir an der
Annex an op eisem Internetsite www.atelux.lu .
Wann Dir an Zukunft net méi wëllt vun eis kontaktéiert ginn, da sot eis Bescheed, iwwer Mail
(secretariat@atelux.lu), Telefon (621 131 549) oder Bréifpost.
An der Hoffnung, op Är Ënnerstëtzung kënnen ze zielen, mat beschte Gréiss

Françoise Folmer
Presidentin
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