“We geven elk jaar twee gratis cursussen EHBO”
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De start van de veertiendaagse van het Rode Kruis Vlaanderen op de Mechelse Grote Markt was donderdag meteen het begin van de
stickerverkoop voor de lokale afdeling Mechelen-Bonheiden.
Het rotsblok met een zwaard erin, pal op de Grote Markt. Het heeft de voorbije week flink wat tongen losgemaakt bij de Mechelaars.
Het blijkt uiteindelijk van de Rode Ridder te zijn, die dit jaar op de stickers van het Rode Kruis prijkt. Dat Mechelse vrijwilligers hem
donderdag mochten assisteren, was meteen een mooie gelegenheid om met de afdeling eens in de kijker te lopen. Met burgemeester
Bart Somers (Open Vld) en de aanwezige pers als eerste sponsors voor de werking.
De voorbije jaren is de afdeling Mechelen-Bonheiden stevig uitgebreid, met een eigen lokaal op de Winketkaai. “We hebben nu zo'n
tachtig vrijwilligers, waarvan er twintig tot dertig heel actief zijn”, vertelt ondervoorzitter Tom De Winter.
Inzet op evenementen
Het meest zichtbaar zijn de vrijwilligers natuurlijk als ze meewerken aan grote evenementen in de stad. Maanrock bijvoorbeeld, is zo'n
jaarlijks weerkerende afspraak. “Ook tijdens de Parkpopavonden op donderdagavonden, tijdens Sporten onder den Toren of voor
activiteiten van Mechelen Kinderstad zijn we op post”, geeft De Winter aan.
De lokale afdeling springt waar nodig ook bij elders in het land, tijdens grote evenementen in het Antwerpse sportpaleis om één plek te
noemen. “Of recent tijdens de Ten Miles”, somt De Winter op.
Voorts engageren de vrijwilligers zich ook om bij de bevolking de kennis over eerste hulp bij ongevallen (EHBO) bij te schaven. “Twee
keer per jaar organiseren we een uitgebreide cursus van 24 uur, helemaal gratis”, zegt pr-verantwoordelijke Bart Verdeyen. De lessen
zijn verspreid over een periode van een tweetal maanden. “Samen met de stad zetten wij ons ook in om van Mechelen een hartveilige
stad te maken. Tijdens die opleidingen leren wij mensen werken met een AED-toestel, om indien nodig iemand te kunnen reanimeren”,
legt de ondervoorzitter uit. En de vrijwilligers proberen aan het nuttige ook het aangename te koppelen. “Zo hebben wij elke maand
op een maandagavond een bloedinzameling in Sango, het nieuwe centrum voor bloeddonoren. Daar verwelkomen wij telkens toch
zestig tot honderd mensen, maar wij willen dat toch een beetje aangenaam maken. Zo hadden we tijdens de laatste inzameling voor
paaseitjes gezorgd”, zegt Bart Verdeyen nog.
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