SENIORENRAAD EN
ZORGVERSTREKKERS ALS
MINI-BRANDPREVENTIEADVISEURS
Door onze eigen netwerken aan te spreken kunnen we bijna 4 miljoen Belgen bereiken.
Wanneer we aan onze familieleden, vrienden, buren, kennissen … het belang aantonen van
het hebben van voldoende rookmelders en het bespreken van een vluchtplan, is een eerste
belangrijke stap op het vlak van brandveiligheid gezet.

Laat ons van onze andere brandweeractiviteiten gebruik

‘NERGENS BETER DAN THUIS’

maken om zoveel mogelijk burgers te bereiken! In een eerder artikel haalde ik reeds het voorbeeld van de wespenver-

OCMW Aarschot organiseerde samen met HVZ Oost

delgingen aan. Deze en andere interventies bieden ons de

Vlaams-Brabant en IGO, een dienstverlenende interge-

opportuniteit om in te spelen op prangende vragen rond

meentelijke vereniging het project ‘Nergens beter dan thuis’.

brandveiligheid.

Elke inwoner van Aarschot die in 2017 80 jaar wordt en nog
thuis woont, krijgt tijdens de week van zijn of haar verjaar-

Op deze manier kunnen we zorgen voor een daling van het

dag een bezoek van een vrijwilliger van de seniorenraad.

aantal slachtoffers door woningbranden en gaan we ook als

Deze vrijwilligers werden opgeleid over de werking en het

brandweer echt voor meer brandveiligheid.

belang van rookmelders en een vluchtplan en mogen zich
mini-brandpreventieadviseurs of rookmeldersambassadeurs

Om onze boodschap maximaal te verspreiden is het ook van

noemen.

belang dat we op zoek gaan naar partners, buiten de brand-

Na de gelukwensen installeert de

weerwereld, die onze missie mee ondersteunen en willen

vrijwilliger een gratis rookmelder bij

uitdragen. We willen immers iedereen bereiken. Doel is dat

de jarige. Uiteraard is dit een rook-

we deze partners opleiden tot ‘mini-brandpreventieadvi-

melder met een 10-jarige onver-

seurs’. Ik geef twee goede praktijken mee.

vangbare batterij. Er werd gekozen
om de rookmelder op te hangen in
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de omgeving van de keuken. Een pot op het vuur kan immers al snel vergeten worden. Uiteraard weet je als brandweerman/-vrouw dat één rookmelder onvoldoende is. Deze
boodschap wordt meegegeven aan de senioren en, indien
gewenst, kunnen zij bijkomende rookmelders via het OCMW
aankopen. Deze kunnen kosteloos geïnstalleerd worden
door een medewerker van IGO. Naast het plaatsen van de
rookmelders letten de vrijwilligers ook op eventuele nooden zorgbehoeften van de jarige. Elke jarige kan ook nog
steeds een gratis en vrijblijvend bezoek van een brandpreventieadviseur aanvragen, net zoals elke andere inwoner van
de zone.
Dit thuisproject is in januari kleinschalig opgestart en wil in
een latere fase alle ouderen aanzetten tot veilig wonen, in
ruime zin.
voor een brandveiliger leven mee naar huis en kunnen ze

VILLA VANILLA

deze delen met familie en vrienden. Zo worden weer heel
wat mensen bereikt.

Via een infosessie over brandveiligheid in maart werden de

Ik ben er van overtuigd dat elke brandweerzone gelijkaardi-

4 bewoners van Villa Vanilla - een woonproject van vzw Al-

ge initiatieven kent en doe dan ook een warme oproep om

vinnenberg, een organisatie voor volwassen personen met

deze te delen! In Nederland worden voorbeeldprojecten ge-

een mentale handicap - opgeleid tot mini-brandpreventie-

deeld via www.brandpreventieweek.nl. Hopelijk kunnen we

adviseurs. Ze gingen na de sessie op zoek naar mogelijke

hier in de nabije toekomst ook op inzetten en wie weet zelfs

brandrisico’s in hun woning en controleerden of deze vol-

de brandpreventieweken in Vlaanderen en Nederland samen

doende veilig is. Het was aangenaam om te zien hoe de 4

organiseren. We spreken immers dezelfde taal en brandvei-

bewoners hun taak ter harte namen: elektrische toestellen

ligheid stopt niet aan de grens.

werden uitgeschakeld, rookmelders getest en het vluchtplan
ingeoefend. Spontaan vertelden ze dat ze nu hetzelfde gin-

Samen met alle brandweerzones en partnerorganisaties

gen doen bij hun ouders en familie.

kunnen we zorgen dat elke burger onze brandveilige bood-

Dit project zal nog een vervolg kennen: het begeleidend

schap hoort en ons doel bereiken: een drastische daling van

personeel van vzw Alvinnenberg, dat hun cliënten onder-

het aantal doden en gewonden door brand.

steunt bij zelfstandig wonen, wordt gevormd tot mini-brandpreventieadviseurs. Zij kunnen nagaan of de woonsituatie

Tim Renders

(privé-studio’s en appartementen) brandveilig is, of er vol-

Brandpreventieadviseur

doende rookmelders zijn geplaatst en of er een afgesproken

HVZ Oost Vlaams-Brabant

vluchtplan is. Uiteraard nemen de personeelsleden de tips

tim.renders@hvzoost.be
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