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SAMEN STERK 2017 
Eerstehulpmateriaal voor Zuidelijk Afrika 
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Medische verzorging is in zes landen van Zuidelijk Afrika door geografische en economische 

uitdagingen geen evidentie. Door een eerstehulpopleiding te volgen, kunnen vrijwilligers zelf 

de eerste, levensbelangrijke zorgen op zich nemen.  

Rode Kruis-Vlaanderen steunt het eerstehulpprogramma van 6 nationale Rode Kruisverenigingen in 

Zuidelijk Afrika. Concreet gaat het om Botswana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. 

In deze landen worden master trainers opgeleid die op hun beurt instructeurs trainen. Deze 

instructeurs gaan aan de slag om zoveel mogelijk vrijwilligers eerste hulp aan te leren.  

 

Ook jij kan helpen!  

Wil jij er mee voor zorgen dat de zes Rode Kruisverenigingen in Zuidelijk Afrika over voldoende 

uitrusting beschikken om eerstehulpopleidingen te organiseren en lokale afdelingen te 

ondersteunen? Ga dan met je afdeling aan de slag! Een Afrikaanse avond organiseren, geld inzamelen 

via muntjesboxen, deelnemers van een eerstehulpopleiding motiveren om de handen in elkaar te 

slaan en een actie te ondernemen voor Zuidelijk Afrika; het kan allemaal! Samen sterk!  

 

Aan te kopen materiaal 

Met deze Samen Sterk-actie willen we financiële middelen inzamelen om de Rode Kruisverenigingen 

van Botswana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Zambia en Zimbabwe het volgende materiaal te bezorgen:  

+ 18 reanimatiepoppen (3 per land)  

+ 1200 educatieve prenten (200 per land) 

+ 150 handleidingen voor lesgevers (25 per land) 

+ 600 basis eerstehulphandboeken op basis van AFAM*  

(100 per land) 

 

Dit alles samen brengt het totaalbedrag voor de zes landen op 24.852 euro.  

Ga je mee de uitdaging aan?!  

* AFAM staat voor African First Aid Materials.  

Onder leiding van Rode Kruis-Vlaanderen bundelde een 

Afrikaans team van experts richtlijnen en didactisch materiaal 

voor eerstehulpcursussen in Afrika, wat leidde tot de AFAM. 

Dit materiaal is perfect aangepast aan de Afrikaanse context 

en is wetenschappelijk onderbouwd, met aandacht voor 

traditionele Afrikaanse gebruiken. 
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Praktisch 

+ Steun eerste hulp in Zuidelijk Afrika via een financiële bijdrage op rek. BE84 4338 1830 5159 met 

vermelding ‘Samen + NAAM AFDELING’.  

+ Afdelingen die minstens 100 euro storten, krijgen op het einde van 2017 een foto van het project 

toegestuurd.  

+ Drie keer per jaar verschijnt er een update over de vooruitgang van de Samen Sterk-actie op de 

vrijwilligerswebsite en in de e-nieuwsbrief voor vrijwilligers. Ook het totale ingezamelde bedrag 

wordt hier vermeld. Op deze manier kun je het project dus op de voet volgen. 

+ Onder de praktische gidsen op de vrijwilligerwebsite staan een kant-en-klare 

Powerpointpresentatie en muntjesbox ter beschikking voor afdelingen die dit wensen te gebruiken. 

 

 


