ROOKMELDERS FOR
LIFE 2017 #RFL17
Het plaatsen van voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan, redden levens.
Hiervan moet ik jou als brandweerman/-vrouw niet meer overtuigen. We hebben immers
een voorbeeldfunctie en zijn de partner bij uitstek om iedereen hiervan bewust te maken.

Brandveiligheid stopt niet als onze werktijd erop zit en is niet

25 euro per stuk of 5 stuks voor 112 euro. Dit globale bedrag

enkel onze verantwoordelijkheid. Het is de verantwoorde-

is een bewuste en symbolische keuze: op deze manier wordt

lijkheid van iedereen. Daarom ben ik zeer blij dat het buurt-

het Europees noodnummer 112 in de kijker gezet.

comité Den Brand uit Puurs zich wil inzetten om rookmel-

De aankoop van de rookmelders gebeurt via het E-loket van

ders te promoten. Het comité zocht een goede actie voor

de gemeente Puurs en het buurtcomité plaatst de rook-

Music for Life van Studio Brussel en het resultaat mag er zijn:

melders waar er vraag naar is. Deze combinatie is bijzon-

‘Rookmelders for Life’.

der efficiënt: men is er zeker van dat de rookmelders correct geplaatst worden en niet in de verpakking blijven. Bij

In de eerste plaats wil het buurtcomité de buurtbewoners

de plaatsing kan men een vrije bijdrage voor het goede doel

zo veel mogelijk aanzetten tot het aankopen en plaatsen van

geven. Indien men geen plaatsing wenst, kan men de rook-

rookmelders in Puurs. De rookmelders worden verkocht aan

melders afhalen in de bibliotheek van Puurs.
Uiteraard is er gekozen voor een type rookmelder met een
10-jarige niet-verwisselbare batterij. Er zijn immers nog heel
wat mensen die niet weten dat elke rookmelder na 10 jaar
dient vervangen te worden. Dergelijk model voorkomt dat
de levensduur overschreden wordt en dat er rookmelders
zonder batterijen hangen.
De opbrengst van de actie gaat naar vzw Oscare, nazorg- en
onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. De activiteiten van deze non-profit organisatie zijn georganiseerd
rond vier grote pijlers: nazorg, onderzoek, opleiding en preventie. Meer info vind je op www.oscare.be.
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App 112 BE
Dringend hulp nodig? Bel de noodcentrales nu ook via app.

1 app, 3 hulpdiensten

Lokalisatie

Je kan in de app makkelijk
de hulpdienst kiezen
die je nodig hebt.

De noodcentrales kunnen
zien waar je bent.

Extra info

Contactgegevens

+

De noodcentrales weten
waar je woont.

De noodcentrales weten
meteen of je bijvoorbeeld
doof bent, je een hartpatiënt
bent of je allergisch bent
aan bepaalde medicatie.

Chat

Dimi Vercammen, vrijwilliger in het buurtcomité Den Brand
en tevens kapitein bij Brandweer Zone Antwerpen en vrijwil-

....

Als je niet kan spreken of horen,
activeren de noodcentrales
de mogelijkheid om berichtjes te sturen.

liger in Rivierenland, is de initiatiefnemer en drijvende kracht

Alarm
Ben je bewusteloos gevallen
en vinden de hulpdiensten
je niet, dan kunnen de
noodcentrales je GSM laten
rinkelen.

Gratis
De app is gratis, net zoals
de noodnummers.

achter dit project. De samenwerking tussen het buurtcomité
en de gemeente Puurs is een inspiratie voor alle brandweermannen en -vrouwen, voor gemeenten, buurtcomités, verenigingen …

1

Download
Ga naar de App
of Play
Store,
en zoek naar “112 BE”,
download en installeer de app
op je onthaalscherm.

Op 18 mei ging het project van start. In de bibliotheek
werd een eerste infosessie georganiseerd, die in het najaar
herhaald zal worden. Schepen Hilde Van der Poorten verwelkomde de aanwezigen en Dimi Vercammen lichtte het
project toe. Koen Maertens, directeur vzw Oscare en ikzelf
gaven de nodige info over brandveiligheid in de privéwoning
en rookmelders.
Je kan het buurtcomité volgen op Facebook via @PuursDen-

 Voornaam

brand.

 Achternaam

Ik kijk alvast uit naar het vervolg van ‘Rookmelders for Life’.

2

Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan zijn

 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 Adres
 Met wie kunnen wij contact

opnemen bij een noodgeval?

immers de sleutels tot succes om te komen tot een drasti-

 Ik ben doof, slechthorend

sche daling van het aantal doden en gewonden door brand.

of heb een spraakstoornis.

Bovendien wordt door de actie de vzw Oscare financieel gesteund en kunnen zij hun activiteiten verder uitbouwen.
Hopelijk volgen andere gemeenten dit inspirerend initiatief
en zetten ze zo het belang van voldoende rookmelders in de
kijker. Dit kan door het aanbieden of verkopen van rookmelders, het organiseren van infosessies, het plaatsen van een
artikel in het gemeenteblad of het ondersteunen van goede
praktijken, zoals hierboven beschreven. Op die manier kun-

3

Bel
Gebruik de app als je
dringend hulp nodig hebt van
brandweer, ambulance of
politie in België.

nen we in de toekomst zelfs komen tot echte ‘rookmeldersgemeenten’. Dit zou in ieder geval een zeer mooi en nuttig
kwaliteitslabel zijn.
Tim Renders - Brandpreventieadviseur
HVZ Oost Vlaams-Brabant - tim.renders@hvzoost.be
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www.112.be

Registreer
Vul je naam,
je contactgegevens en
extra info in.

