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Onze afdeling: uitleg en omkadering.

Bloed

Rode Kruis-Vosselaar bestaat ondertussen reeds 53 jaar. En in al die jaren
is onze afdeling een zeer actieve organisatie binnen de gemeente. Met dit
krantje willen we jullie dan ook graag meegeven wat we nu precies doen en
hoe we werken.
Het lokaal van onze afdeling is al vele jaren gelegen in Gemeentelijke
Basisschool Centrum, waar we ook onze voertuigen hebben klaar staan. Je
kan dit lokaal bereiken via de speelplaats gelegen tegen de Konijnenberg
(tegenover het Malperthuis). In ons lokaal bevindt zich het magazijn van de
hulpdienst (tenten, verzorgingsmateriaal, draagberries, …) en het materiaal
van de uitleendienst (ziekenhuisbedden, rollators, krukken, rolstoelen, …).
Verder hebben we twee leslokalen, een kleine keuken en een kleedkamer
met sanitair ter beschikking.
Onze lokale afdeling in Vosselaar is onderdeel van het Rode KruisVlaanderen. Samen met hen en de 260 andere lokale afdelingen staan we
steeds paraat voor degenen die ons nodig hebben.
Onze afdeling heeft een aantal takken. Deze zijn: Bloedgeven, Vorming,
Uitleendienst en Hulpdienst. De vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor
deze activiteiten zitten samen met de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
penningmeester en econoom in het afdelingscomité. Dit comité zorgt voor
de algemene werking van de afdeling en een goed bestuur. Maar natuurlijk
zijn het al onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat we kunnen helpen in onze
gemeente en ver daarbuiten.
Goed om te weten is dat alle leden van onze afdeling: vrijwilligers, bestuur, …
dit volledig belangeloos doen en met heel veel passie en enthousiasme.
Wie zit er in ons afdelingscomité?
Voorzitter
Anton Hulselmans
Voorzitter@vosselaar.rodekruis.be
0474759994

Ondervoorzitter
Seppe Vermeiren
Ondervoorzitter
@vosselaar.rodekruis.be

Secretaris
Jessy Verheyen
Secretaris@vosselaar.rodekruis.be

Penningmeester
Jolanda Van Loon
Penningmeester@vosselaar.
rodekruis.be

Bloedgeven
Karin Embrechts
Bloed@vosselaar.rodekruis.be

Vorming
Riet Dehouwer
vorming@vosselaar.rodekruis.be

Econoom
Yannick Segers
Econoom@vosselaar.rodekruis.be

Uitleendienst
Waarnemend verantwoordelijke
Jolanda
0479753205

Hulpdienst
Waarnemend verantwoordelijke
Anton
hulpdienst@vosselaar.rodekruis.be

Als we over onze afdeling willen vertellen kunnen we niet anders dan met
het bloedgeven te beginnen. Vier keer per jaar, op twee avonden mogen we
meer dan 200 donoren ontvangen die volledig belangeloos een zakje bloed
afstaan.
Het is een traditie geworden voor velen in Vosselaar: bloed geven en daarna
wat bijpraten. Wist je trouwens dat Vosselaar met zijn donoren percentueel
in de top drie staat van meeste donoren per inwoneraantal in onze
provincie? We zijn dus goed bezig!
Wat doen onze vrijwilligers hier nu?
Wel, zij zorgen ervoor dat de
donoravonden in goede banen
worden geleid. Zij zorgen ervoor dat
je weet waar je moet zijn, je achteraf
een drankje en versnapering kan
nuttigen en zij coördineren het
doneren samen met de dienst voor
het bloed van het
Rode Kruis-Vlaanderen. Heel wat dus.
Ben je donor? Dan ben je van onschatbare
waarde. Jullie zorgen ervoor dat een patiënt
zonder problemen een zakje bloed kan krijgen
wanneer hij of zij dit nodig heeft. Weet dat dit
komt door jullie vrijwillige donatie. In veel
landen is het niet zo gemakkelijk om een
zakje bloed te kunnen ontvangen.
Wil je graag doneren? Dan ben je heel
welkom! We nemen je met veel plezier op in onze grote familie van donoren.
Elk jaar zijn er minder en minder donoren. En ondanks dat we al goed bezig
zijn missen we nog 42.000 bloeddonoren over heel Vlaanderen.
Wil je graag weten of je mag doneren? Dan kan je dit heel gemakkelijk te
weten komen via www.rodekruis.be/donorzelftest. Wil je weten waar en
wanneer je bij ons kan komen doneren? De datums verschijnen steeds in de
Vossenstreken en op onze website.
Ma 23/11/2020
18:00 > 21:00
CC Reynaert
Maurits Pottersstraat 1
2350 Vosselaar

Ma 15/02/2021
18:00 > 21:00
CC Reynaert
Maurits Pottersstraat 1
2350 Vosselaar

Di 24/11/2020
18:00 > 21:00
CC Reynaert
Maurits Pottersstraat 1
2350 Vosselaar

Di 16/02/2021
18:00 > 21:00
CC Reynaert
Maurits Pottersstraat 1
2350 Vosselaar

Ook in tijden van corona blijft bloedgeven belangrijk. Daarom blijven de
donaties gewoon doorgaan. Natuurlijk met maatregelen. Je maakt dan best
ook een afspraak. Dit kan op donorportaal.rodekruis.be of op 0800 777 00.

Hulpdienst

Voor dit alles is gespecialiseerd materiaal nodig die onze afdeling zelf
voorziet en financiert. Daarnaast zijn goede opleidingen ook een vereiste. Al
onze hulpdienst vrijwilligers zijn begonnen met een EHBO cursus en zijn van
daaruit binnen onze organisatie verder gegaan en hebben gespecialiseerde
technieken en kennis aangeleerd gekregen om hulp te kunnen bieden in
allerhande situaties.

De hulpdienst speelt een heel
belangrijke rol binnen onze
afdeling maar ook binnen
Vlaanderen. Binnen Vosselaar zal
je ons vast al wel eens gezien
hebben. Bij evenementen staan
we paraat op vraag van
organisatoren om hulpverlening
te voorzien. Maar ook buiten
onze gemeente zijn we actief.
Samen met de hulpdiensten van andere afdelingen en met ondersteuning
van Rode Kruis-Vlaanderen voorzien we deze hulpverlening ook op
grote evenementen. Zoals de festivals bij ons in de provincie maar ook
evenementen in bijvoorbeeld het Sportpaleis, … In 2019 zijn we actief
geweest op maar liefst 40 preventieve hulpacties. Hiermee raken onze
weekends en vakantiedagen ruimschoots gevuld.

Daarnaast zijn we actief binnen de rampenwerking van de overheid. Hier
wordt er regelmatig beroep gedaan op onze vrijwilligers en ons materiaal.
Zo is onze ziekenwagen actief als rampenziekenwagen en worden we hier
ingezet als de normale ziekenwagens van de 112 overbevraagd worden. Zo
is deze bijvoorbeeld ingezet binnen het 112 systeem voor het transport van
patiënten met corona of het vermoeden hiervan.

Uitleendienst

Onze uitleendienst is er voor iedereen in onze gemeente. Ben je ziek? Of heb
je een ongeval of operatie gehad? Of misschien ben je gewoon wat minder
te been?
Dan zorgen de vrijwilligers van onze uitleendienst
ervoor dat je de juiste hulpmiddelen kan uitlenen. Van
ziekenhuisbedden tot toiletstoelen. Maar ook
rolstoelen, krukken, rollators, … Het is allemaal uit te
lenen. Ziekenhuisbedden worden zelfs aan huis
geleverd en opgesteld. Natuurlijk vraagt dit materiaal
onderhoud en investering, waarvoor we een kleine
huurprijs vragen. Steun je onze afdeling al? Dan is
deze huurprijs nog lager.

Vorming

Vrijwilliger worden

Vrijwilligers gezocht!
Onze afdeling vorming zorgt elk jaar voor twee eerste hulp cursussen,
volledig gratis. Hier leer je omgaan met situaties waarin hulp geboden moet
worden en krijg je na het slagen voor een examen een diploma.

Prikkelt het bij jou? Wil je je graag samen met ons inzetten voor een van
onze werkingen? Dan ben je heel welkom. We kunnen altijd meer vrijwilligers
gebruiken.
Weet je het nog niet en wil je eerst wat kennismaken? We zitten sowieso
even samen, bespreken alles. Je krijgt een rondleiding en komt te weten wat
je kan verwachten. En dan kan je nog beslissen. We zijn een zeer gemengde
familie van jong en oud, en we weten zeker dat iedereen een plaatsje kan
vinden binnen onze afdeling.

Hoe overleven we
Bovendien krijg je de optie om ons eigen eerste hulp
boek aan te kopen. De lesgevers geven ook meerdere
malen per jaar themalessen zoals: eerste hulp bij baby’s
en peuters, reanimatie en AED, …
Tijdens deze lessen wordt er met echte simulanten
gewerkt die tot in het detail een bepaald ziektebeeld
kunnen simuleren en wordt echt verzorgingsmateriaal
ter beschikking gesteld om hen te verzorgen. Reanimatie
poppen, AED’s, … we hebben het allemaal.
Onze lesgevers en simulanten hebben allemaal uitgebreide opleidingen
gehad en moeten zich constant bijscholen om up-to-date te blijven.

Hoe wordt onze afdeling gefinancierd? Wanneer een organisator ons
vraagt om eerste hulp te voorzien op zijn evenement is dit gratis voor alle
bezoekers en inwoners. De organisator betaalt ons een klein bedrag voor
onze diensten waarmee wij onze onkosten en investeringen kunnen betalen.
Ook wanneer je iets uitleent, betaal je een klein bedrag voor het onderhoud
van het materiaal. Volg je een EHBO cursus en koop je een drankje of ons
boek? Dan steun je ons om materiaal voor vorming te onderhouden en aan
te kopen.
Maar al dit materiaal kost veel geld, heel veel geld. Dus met deze bedragen
kunnen we niet overleven.

Wil je graag een eerste hulp cursus volgen? Of wil je weten welke cursussen
we organiseren? Ze verschijnen steeds in de Vossenstreken en op onze
website. Je kan ook onze verantwoordelijke voor vorming mailen en zij zal je
contacteren wanneer er opnieuw een cursus wordt aangeboden.

Sociale media





Wil je ons volgen op sociale media? Dan kan dit zeker. We zijn hier heel
actief.
Op onze facebook pagina verschijnen al onze activiteiten: donoravonden,
EHBO cursussen, … Maar ook nuttige informatie of foto’s van onze
vrijwilligers in actie.
Ook op onze Instagram pagina verschijnen er regelmatig foto’s of filmpjes.

Je zal onze stickeractie vast wel kennen, hier halen we de meeste steun uit.
Als je een sticker koopt op het grondgebied van Vosselaar gaat deze steun
naar ons. Doe je dat in een andere gemeente dan gaat de steun naar die
gemeente.
Elk najaar krijg je bovendien een brief in je brievenbus van ons. In deze brief
vragen we of je ons wilt steunen. Hierna krijg je van ons een Rode Kruiskaart. Een handige kaart met nuttige info om te bewaren in je portefeuille.
Het kan zijn dat je daarnaast ook brieven of steunvragen van het Rode KruisVlaanderen ontvangt. Zij komen ook elk jaar rond van deur aan deur. Deze
zijn zeker ook je steun waard maar deze steun komt niet rechtstreeks bij de
lokale afdelingen terecht.

