
        --  EEeenn  bbrriieeff  vvoooorr  MMaarrii  ––  

 

Ik ben Cusumano Timothy, 

Ik heb zojuist één van de mooiste personen verloren die de aarde heeft 

gezien. Mijn vrouw was een leuke persoon, dienstvaardig, eerlijk, moedig, 

altijd klaar om anderen te helpen.  

Mijn vrouw heeft me een betere persoon laten worden en heeft zeker een 

deel van haar in mij gelaten.  

Ik zou willen dat de rechtvaardigheid niet meer zo laks voor de mensen die 

de vlucht te nemen na een ongeval .  

Graag zou ik willen dat de pijnlijke en tragische verdwijning niet tot niets heeft gediend.  

 Geen enkel verzekeringsgebrek, geen enkel opzettelijke risico's met alcohol of/en drugs om toch de 

auto te nemen kan rechtvaardigen om één van uw vrienden, een broer, een zuster, een papa, een 

mama, een kind, een echtgenoot te laten sterven, zonder hem een overlevingskans te laten.  

Dergelijke feiten zouden vandaag niet meer mogen voorkomen. Er is geen enkele respect meer voor 

de mens, geen enkele respect de verwanten. Dergelijke feiten zouden niet als eenvoudige 

onopzettelijke verkeersongevallen beschouwd moeten worden. Ik kan, maar niet zonder pijn, het 

begrip hebben voor een ongeval, maar niet het feit van de mensen op de straat laten sterven zonder 

hulp en maar door rijden.  

De zaken moeten veranderen,  

Laat mij a.u.b de mogelijkheid om een laatste geschenk aan mijn echtgenote aan te bieden. Ik had 

haar sneeuw voor Kerstmis beloofd. Hopelijk sneeuwt het duizenden steunbrieven , voor haar en alle 

verkeerslachtoffers.  

Help mij de verandering te verspreiden, omdat iedereen een dag wel ook slachtoffer zou kunnen 

worden.  

Verstuur dan een brief naar het Ministerie van Justitie voor 23 december 2011, om  NEE te zeggen 

aan de zwakte straffen te verhogen tegen de automobilisten die na een ongeval gaan vluchten. 

Omdat een familie, een echtgenoot, een papa heel het leven zullen moeten doorgaan, met zo een 

groot gebrek.  

 
 

FOD Justitie, Ministerie van justitie 

Waterloolaan  115 - 1000 Brussel,   

België 

 

Een eenvoudige brief, een kaart, een simpel woordje kunnen de dingen laten veranderen. Nu doen.  


