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Interessante data:
-> 17/04: bloedinzameling
Gentbrugge
16.30u - 19.30u
-> 18/04: bloedinzameling
Melle
17.30u - 20u
-> 23/04: bloedinzameling
Gontrode
17.00u - 19.30u
-> 25/04: start stickerverkoop
-> 01/07: start kamp JRK voor
-10 -jarigen
-> 03/07: start kamp JRK voor
+10 -jarigen
-> 03/07: bloedinzameling
Gentbrugge
16.30u - 19.30u
-> 25/07: bloedinzameling
Melle
17.30u - 20u
-> 30/07: bloedinzameling
Gontrode
17.00u - 19.30u
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Woordje van de voorzitter

Beste Rode Kruisvrienden,
De lente is begonnen, de bloesems maken het landschap mooi.
Voor een Rode Kruisafdeling is dit de start van een drukke
periode. Organisaties doen een beroep op ons om hen bij te
staan op evenementen.
We zijn gestart met het geven van opleidingen Hartveilig dankzij
de steun van de bestuursploeg van de hartveilige gemeente
Melle. Nog steeds zijn er te weinig mensen die weten wat te
doen bij een persoon met een hartstilstand.
Een kleine inspanning van 3 uur om een les hartveilig te volgen
redt levens.
Eind april start de 14-daagse stickerverkoop. Door uw steun
kunnen wij helpen helpen.
Willen wij kunnen blijven helpen, hebben wij nood aan
vrijwilligers. Wens jij een deel van je vrije tijd te besteden aan
het helpen van mensen in een dynamische groep laat het ons
weten. We zorgen ervoor dat u kan helpen helpen.
Johan Van Impe
Voorzitter Rode Kruis -Gentbrugge en -Melle

Data bloedinzamelingen
In Gentbrugge vindt de komende inzameling plaats op woensdag 17/04/2019.
Deze gaat door in de ‘Vierde zaal’, Driebeekstraat 2 - 9050 Gentbrugge.
Doorlopend open van 16.30u tot 19.30u.
In Melle kan je terecht op donderdag 18/04/2019.
Deze gaat door in het WZC Kanunnik Triest, Kloosterstraat 33 - 9090 Melle.
Doorlopend open van 16.30u tot 19.30u.
In Gontrode kan je terecht op dinsdag 23/04/2019.
Deze gaat door in het GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94 - Gontrode.
Doorlopens open van 17u tot 19.30u.
Kan je er deze keer niet bij zijn?
De volgende keer is op 03/07/19 in Gentbrugge, op 25/07/19 in Melle en op 30/07/19 in Gontrode.
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Medewerkers gezocht ...
Om onze werking te verzekeren en nog verder uit te breiden zoeken
we nog heel wat vrijwilligers. Hierbij een overzicht van alle
openstaande vacatures voor Gentbrugge en Melle.

VACATURES

Alle info en vacatures kan je nalezen op
www.gentbrugge.rodekruis.be of www.melle.rodekruis.be

Gentbrugge
Melle

Mocht je interesse hebben, dan kan je contact opnemen met onze
voorzitter, Johan Van Impe. Mailen kan naar:
voorzitter@gentbrugge.rodekruis.be
GENTBRUGGE

MELLE

•

Verantwoordelijke bloedinzameling

•

Voorzitter

•

Medewerker sociale hulpverlening

•

Secretaris

•

Verantwoordelijke vorming

•

Penningmeester

•

Medewerker sociale media

•

Verantwoordelijke vorming

Hulpdienst Gentbrugge - Melle
Enkele jaren geleden werd ons de vraag gesteld om met onze hulpdienst in Gentbrugge, de afdeling Melle te ondersteunen bij allerhande
evenementen en hulpverlening bij rampen. Zo werd onze hulp al meermaals ingeroepen bij grote evacuaties, door gevonden bommen en watersnood, de brand in het rusthuis, …
Ook voor kleine en grote evenementen kunnen organisatoren beroep op ons doen.
Het Rode Kruis voorziet dan een kleine hulppost op een evenement om mogelijke slachtoffers van ongevallen op te vangen.
We voorzien ook een afvaardiging in de veiligheidsraad. Zo kunnen we preventief meewerken aan grootschalige evenementen om mogelijke
risico’s nauwgezet op te volgen.
Sinds kort hebben zich ook enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld, die woonachtig zijn in Melle, en willen deel uitmaken van ons team. Zo kan
onze hulpdienst verder blijven bestaan om de bevolking van Gentbrugge en Melle te ondersteunen.
Voor alle inlichtingen kan u ons steeds bereiken op het nummer 0496/51 12 52 - alle dagen 7/7 van 8u tot 20u.

Hij is er weer … de stickerverkoop van 25 april tot 9 mei!

Vanaf donderdag 25 april tot 9 mei gaan duizenden Rode Kruisvrijwilligers op pad met stickers. Ook de vrijwilligers van Rode Kruis-Gentbrugge en
Melle zullen dan postvatten op kruispunten en aan grootwarenhuizen of komen langs om zelfklevers te verkopen aan de bevolking. De opbrengst
van de campagne komt volledig ten goede aan de lokale werking van de afdelingen.
Playmobiel siert de sticker!
Voor de afbeelding op de stickers houden we echter vast aan traditie en zochten een figuurtje uit dat sinds jaar en dag erg populair is. Het
personage die dit jaar de beroemde, beruchte en felbegeerde sticker van Rode Kruis-Vlaanderen zal sieren is Playmobil.
De opbrengst gaat voornamelijk naar aankoop van materiaal voor het geven van opleidingen aan de bevolking, de werking van het Jeugd
Rode Kruis en de ondersteuning van evenementen via onze hulpdienst.
De Rode Kruisvrijwilligers zijn onbetaald maar moeten wel kunnen werken met modern en degelijk hulpmateriaal. Alle vrijwilligers krijgen ook een
grondige opleiding bij het Rode Kruis en regelmatig bijscholing. Dit kost natuurlijk geld en hiervoor vragen wij 14 dagen jouw steun. Alleen zo
kunnen we voldoende geld inzamelen om er weer een jaar lang keihard tegenaan te gaan.
Koop daarom de sticker! Ze kosten 5 euro.
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Op kamp met het Jeugd Rode Kruis
Het Jeugd Rode Kruis van Melle nodigt ook dit jaar iedereen uit om mee te
gaan met hen op kamp.
Zowel vaste leden als ‘losse’ leden kunnen genieten van spel en plezier
tijdens hun zomerkamp.

Gentbrugge
Melle

Dit gaat door van 3 juli tot 10 juli voor de - 10-jarigen. (135€)
De + 10-jarigen gaan op kamp van 1 juli tot 10 juli. (165€)
Info en inschrijven kan je door te mailen naar jeugd@melle.rodekruis.be
Opgelet: inschrijven is mogelijk tot 25/05/2019!

EHBO voor iedereen: een app!
Zowat 80% van alle Vlamingen weet niet wat te doen bij een ongeval. Dat is heel veel! En door angst om iets fout te
doen, gebeurt er dan ook vaak effectief niets.
Rode Kruis - Vlaanderen ontwikkelde een app voor de smartphone om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen
om basishulp toe te passen bij de benadering van een persoon in nood.
Zo is het bij een levensbedreigend ongeval belangrijk om heel snel en accuraat te reageren.
De app kan je daarbij helpen!
"Er is geen reden meer om niets te doen, de app vertelt het je wel. Er is ook een audiofunctie die het mogelijk maakt om tijdens de hulpverlening
je handen vrij te houden. De app vertelt je letterlijk wat je moet doen als het noodlot toeslaat."
Binnen de app is er ook een apart luik voor de defibrillatoren, de zogenoemde AED-toestellen die levensreddend kunnen zijn bij hartstilstanden:
Vanaf 15 april kan je een kaartje oproepen waarop alle geregistreerde toestellen in Vlaanderen staan. Stel dat je naar een optreden gaat, een
museum of iets anders op een openbare plaats, dan kan je altijd direct zien waar het dichtste AED-toestel in de buurt is.
Snelheid en kennis van zaken is belangrijk in zulke gevallen. Zeker, want wanneer een slachtoffer binnen de 3 tot 5 minuten een stroomstoot krijgt,
wanneer dus op tijd wordt gereanimeerd, dan stijgt de overlevingskans met 50 tot 70 procent.
Downloaden is dus de boodschap!
Het is een gratis app, te vinden in de klassieke webwinkels als App Store en Play Store, zoeken op "eerste hulp Rode Kruis".
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