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Samen Sterk voor eerste hulp in Nepal: eindrapport 2016  

Samen Sterk? 

Sinds 2014 lanceren we jaarlijks een oproep tot financiële steun voor concrete onderdelen die nodig 

zijn om onze ontwikkelingsprojecten te doen slagen. Vanaf begin 2016 werkten we samen voor de 

aankoop van eerste hulp materiaal in Nepal. Concreet zochten we financiële steun voor de aankoop 

van:   

+ 600 Rode Kruisschorten  

+ 1.500 kleine eerste hulp kits 

+ 70 uitgebreide eerste hulp kits 

+ 70 sets spalken 

+ 70 wervelborden (groot) 

+ 40 wervelborden (klein)  

+ 80 halskragen 

In Nepal beweegt veel, en soms zwaar, (vracht)verkeer zich via smalle, niet al te best onderhouden 

‘snelwegen’ dwars door dorpskernen, met alle risico’s van dien. Het aantal verkeersongevallen stijgt 

en er vallen ongeveer 5000 verkeersdoden per jaar. Samen Sterk steunt eerstehulpvrijwilligers met 

opleiding en materiaal om de risico’s rondom verkeersveiligheid zoveel mogelijk te beperken.  
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Deze afdelingen waren Samen Sterk 

In 2016 kon de Samen Sterk-actie op steun rekenen van 110 afdelingen verspreid over heel Vlaan-

deren. In totaal is er een bedrag van 21.400 euro verzameld. Wij willen alle afdelingen die 

hebben bijgedragen aan het succes van deze actie van harte bedanken! Doordat we allemaal 

ons steentje hebben bijgedragen, waren we samen sterk en zijn we tot de inzameling van dit mooie 

bedrag gekomen! Onze doelstelling om 33.775 euro te behalen en daarmee bovengenoemde items 

aan te schaffen is voor 2/3e gehaald. Hieronder geven we een eervolle vermelding aan alle afdelin-

gen die in 2016 een bijdrage hebben geleverd voor Samen Sterk – waarvoor grote dank:  

Regio Antwerpen: 

+ Wijnegem-Deurne 

+ Zuiderdistrict Antwerpen 

Regio Mechelen: 

+ Berlaar 

+ Heist-op-den-Berg 

+ Lier 

+ Mechelen-Bonheiden 

+ Muizen 

+ Nijlen 

+ Ruisbroek 

+ Sint-Katelijne-Waver 

Regio Noorderkempen: 

+ Brasschaat 

+ Wuustwezel 

Regio Taxandria: 

+ Hoogstraten 

+ Kasterlee 

+ Lille 

+ Oud-Turnhout 

+ Retie-Dessel 

Provincie Limburg: 

+ Ham 

+ Hasselt 

+ Neeroeteren-Opoeteren-

Dorne 

+ Riemst 

Met dank voor de steun van de 

provincie en alle afdelingen 

van: 

+ Provincie Vlaams-Brabant 

+ Provincie Oost-Vlaande-

ren; 

en speciale dank voor de extra 

steun van de afdelingen: 

+ Berlare 

+ Lovendegem 

+ Maldegem 

+ Sint-Lievens Houtem 

en 

+ Vrijwilligersgroep IntAct 

Vooruitblik op Samen Sterk 2017: Doe je mee? 

Na een succesvolle actie kijken we enthousiast vooruit. In 2017 zamelen we geld in voor eerste hulp 

materiaal voor zes nationale Rode Kruisverenigingen in Zuidelijk Afrika. Meer concrete informatie vind 

je hier terug. Wil jij volgend jaar ook jouw steentje bijdragen? Stort jouw bijdrage op rekeningnummer 

IBAN: BE97 4338 1955 5449 / BIC: KREDBEBB met vermelding ‘Samen + NAAM AFDELING/REGIO’. 

Stort jouw afdeling 100 euro of meer? Dan krijg je eind van het jaar een foto van het project! 

  

http://vrijwilliger.rodekruis.be/rvw/home/activiteiten/internationale-zaken/internationale-zaken-Praktische-gidsen?t=29477
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Eerste Hulp en Verkeersveiligheid in Nepal 

Rode Kruis-Vlaanderen is al jarenlang een vaste partner van het Nepalese 

Rode Kruis. Samen werken we aan projecten rond ´eerste hulp´ en ´water´. 

Ook zullen wij tot en met 2018 werkzaam blijven op herstel van schade na 

de aardbeving van april 2015. 

Rond eerste hulp 

liep van 2014 tot en 

met 2016 een speci-

fiek project rond ´verkeersveiligheid en 

eerste hulp bij verkeersongevallen´. De Sa-

men Sterk-actie heeft met de opgehaalde 

financiering aan dit project bijgedragen met 

de noodzakelijke eerste hulp materialen. Het 

project is in december 2016 afgerond. Wij 

hopen midden 2017 echter weer met een 

nieuw eerste hulp project in het kader van 

verkeersveiligheid te starten in Nepal.  

Resultaten Eerste Hulp project 2014-2016 

Het Nepalese Rode Kruis heeft in 2014 de samenwerking met de verkeerspolitie op het vlak van ver-

keersveiligheid formeel vastgelegd in een overeenkomst met de Nepalese Politie. Aan deze 

samenwerking is op nationaal niveau en in meerdere districten op positieve wijze en structureel 

vorm gegeven. 

Het Nepalese Rode Kruis heeft in 2016 een programma´s georganiseerd voor alle belanghebbenden 

in verkeersveiligheid in Nepal. Deze werden goed bijgewoond door de politie, overheidsinstanties en 

uiteenlopende bedrijven en humanitaire / ontwikkelingsorganisaties. 

In 2014, 2015 en 2016 zijn grootschalige campagnes georganiseerd rond verkeersveiligheid en eerste 

hulp in 14 verschillende districten. Tienduizenden mensen hebben hier aan deelgenomen. Uiteenlo-

pende voorlichtingsmaterialen zijn 

hiervoor door het Nepalese Rode Kruis 

ontwikkeld, die de komende jaren alle-

maal nog goed bruikbaar zullen zijn. 

Het Nepalese Rode Kruis heeft in 2014 

een gestandaardiseerd eerste hulp curri-

culum ontwikkeld dat afgestemd is op 

verkeersongelukken. Zo zijn ´slangenbe-

ten´ bijvoorbeeld uit dit curriculum 

verwijderd en is ́ een helm veilig afnemen 

bij een gewonde´ er in opgenomen. 
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Er zijn in 2016 meer dan 300 studenten en leraren getraind in eerste hulp; 167 vrijwilligers in eerste 

hulp bij verkeersongevallen; meer dan 200 vrijwilligers bijgeschoold in eerste hulp; 24 vrijwilligers 

geschoold in gevorderde eerste hulp; 72 vrijwilligers opgeleid tot trainer in eerste hulp; 70 vrijwil-

ligers getraind in psychosociale hulp 

en 48 vrijwilligers zijn getraind in si-

mulatie.  

Daarnaast hebben Samen Sterk gel-

den bijgedragen aan de aankoop en 

distributie van 50 halskragen, 74 

wervelborden, 24 sets spalken, 1000 

kleine eerste hulp kits, 30 eerste hulp 

training kits en 1200 Rode Kruis 

schorten. Deze zullen allemaal ge-

bruikt blijven worden door 

vrijwilligers en de verkeerspolitie in 

de districten, ook nu het project is 

afgelopen.  

De toekomst 

Het eerste hulp en verkeersveiligheid project van het Nepalese Rode Kruis wordt erg gewaardeerd in 

Nepal. Het Nepalese Rode Kruis, Rode Kruis vrijwilligers en de Nepalese verkeerspolitie hebben hard 

gewerkt aan het succes van dit project en zetten zich hier in de toekomst ook graag nog voor in. Het 

Rode Kruis Vlaanderen heeft daarom een nieuw projectvoorstel ingediend bij Buitenlandse zaken en 

Ontwikkelingssamenwerking rond eerste hulp en verkeersveiligheid in Nepal, 2017 - 2020. Op deze 

manier hopen wij onze productieve samenwerking met het Nepalese Rode Kruis op het vlak van eerste 

hulp voort te kunnen zetten. 


