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Editoriaal 

‘t AMBULANSKE Redactie: Vlamingenstraat 4, 2812 Muizen. ambulanske@rodekruismuizen.be 
De verantwoordelijke uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen aan  
advertenties tijdens het lopend contract. 

Langs deze weg wil ik al onze vrijwilligers bedanken die zich tijdens 
de veertiendaagse van het Rode Kruis weer eens uit de naad hebben 
gewerkt om de stickers aan de man te brengen. Het valt niet te onder- 
schatten om gedurende uren aan een kruispunt te staan en over en 
weer te lopen van wagen tot wagen. Gelukkig kunnen zij rekenen 
op heel wat sympathie van de bevolking en zijn zij er in geslaagd om 
alle zelfklevers te verkopen! Dit is van essentieel belang voor de 
goede werking van onze afdeling en is tevens het bewijs dat de meeste 
mensen beseffen dat een organisatie zoals het Rode Kruis onontbeerlijk 
is in onze samenleving. Daarom nogmaals een dikke proficiat aan alle 
vrijwilligers die hun vrije tijd belangeloos besteden voor het welzijn van 
hun medemensen. 

Wie zeker ook een pluim verdienen zijn onze bloedgevers want door hun 
bloed te doneren geven zij letterlijk leven terug aan mensen die op de rand 
staan. Daarom een zeer warme oproep aan iedereen vanaf 18 jaar om op 
donderdag 28 juni bloed te komen geven in zaal Rerum Novarum op de  
Sint-Lambertuslaan. Vergeet niet dat er in de zomerperiode steeds een tekort 
is aan bloedproducten en dat iedereen op een bepaald ogenblik in de 
situatie kan verkeren dat een bloedtransfusie nodig is om het leven te redden. 
Laat ons er dus voor zorgen dat er dit jaar geen tekort is aan bloed ! 
 

Dr.Jozef Dammans 
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5250 Stickers !!!!  Inderdaad, u leest het 
goed.  Een recordverkoop waarvan ik 
me niet kan herinneren dat we die ooit 
gehaald hebben.  Wat kan je als nieuwe 
voorzitter nog meer wensen dan zo een 
verkoop???  Allereerst bedankt aan alle 
verkopers, zonder jullie inzet 3 à 4 dagen 
aan een stuk was dit nooit gelukt.  Maar 
uiteraard mogen we de kopers ook niet 
vergeten. 5250 keer bedankt om ons zo 
massaal te steunen, dat doet ongelofelijk 
deugd. 
 
En nu?  Wat gaan we doen met al die 
centen?  Een groot deel gaat uiteraard 
naar één van onze vaste kosten.  De 
huur van ons gebouw, onderhoud van 
onze materiaalwagen en van ons uitleen-
materiaal zoals vb bedden, rolstoelen, 
rollators en krukken en nog zoveel meer.  
Maar gelukkig hebben we er dit jaar wat 
een extra lap op gegeven, want er komen 
nog enkele ‘dure’ jaren aan.  Je hebt ze 
misschien al in het straatbeeld gezien, 
maar de mensen van de hulpdienst heb-
ben bijvoorbeeld nieuwe werkpakken.  
Tegen 2020 moeten al onze vrijwilligers 
zo’n nieuw werkpak ter beschikking heb-
ben.  Een volledige set bestaat uit 2 
broeken, een hemd, een softshell, een 
polo, een interventiegilet en een jas.  
Zoals je wel kan denken, loopt de kost 
per vrijwilliger al snel hoog op.  We zul-
len de aankopen dus verdelen over de 
komende jaren, om zo de kosten te 
spreiden.  Zowieso waren onze werkpak-
ken stilaan aan vervanging toe.  

Sommige vrijwilligers hebben hun werk-
pak al meer dan 15 jaar in gebruik…  
Maar dat is nog niet alles.  Ook onze 
pagers en zenders dienen tegen 2020 
vervangen te worden om mee te zijn met 
de moderne communicatietechnologie.  
 
Zo zie je maar. Het blijft steeds zoeken 
naar een gulden middenweg tussen in-
vesteren in degelijk materiaal om te allen 
tijde hulp te kunnen bieden waar nodig, 
en verantwoordelijk omgaan met het 
geld dat we binnenhalen dankzij de gif-
ten van de vele mensen die onze afdeling 
een warm hart toedragen. 
 
Wil je ons top-team graag komen ver-
sterken?  Stuur ons gerust een mailtje, of 
spring eens binnen op een dinsdag-
avond. 
 
Oh en voor ik het vergeet: schrijf zeker 
al het weekend van 14, 15 en 16 septem-
ber in je agenda, want dan organiseren 
we ons jaarlijks mosselfeest! 
 
En trooper, vergeet trooper niet! 
Tot binnenkort? 

Groetjes, 
Emy 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voorzitter 
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645.000! Zoveel Vlamingen bezorgden 
onze vrijwilligers afgelopen twee weken 
een extra duwtje in de rug door een stic-
ker te kopen. Een indrukwekkend aantal, 
ook al ligt het nét onder de recordver-
koop van vorig jaar toen de Vlaming 
650.000 stickers kocht. In 2016 waren 
dat 570.000 exemplaren en in 2015 nog 
565.000. 
 
Net geen tweede recordeditie op rij 

Ook dit jaar ronden we de stickerver-
koop dus op een bijzonder positieve 
manier af. Dit fantastische eindresul-
taat hebben we vooral te danken aan de 
inzet van de meer dan 13.000 vrijwil-
ligers die in meer dan 200 steden en ge-
meenten de straat optrokken - vaak met 
extra hulp van familie, vrienden en sym-
pathisanten - om stickers te verkopen. 
Die eerste dagen gebeurde dat trouwens 
onder een stralende én super warme zon 
… omstandigheden die zorgen dat het 
respect voor onze vrijwilligers alleen 
maar groter wordt. 
Verder was er ook de humoristische spot 
met gelegenheidsvrijwilliger Ivo in de 
hoofdrol (Peter Van den Eede). Het pro-
mofilmpje creëerde heel wat buzz op 
sociale media en ging uiteindelijk ook 
viraal onder jongeren. Op die manier 
maakte een nieuw publiek op ludieke 
wijze kennis met onze organisatie. 
 
 
 

Wereld van verschil voor lokale afdelin-
gen 

5 euro voor een Rode Kruissticker. Voor 
heel wat mensen is het een kleine moei-
te, maar voor de meer dan 200 lokale 
Rode Kruisafdelingen en hun vrijwil-
ligers betekent het een wereld van ver-
schil. Want met die 5 euro per verkochte 
sticker, in totaal goed voor zo’n 
3.225.000 euro, kunnen de lokale afde-
lingen verzorgingsmateriaal, reanimatie-
poppen, AED-toestellen en zelfs zieken-
wagen aankopen om in ieders buurt te 
helpen helpen. 

Bron:www.rodekruis.be 

 

Rode Kruis Muizen heeft 5250 stickers 
verkocht. 

Bedankt aan iedereen die geholpen heeft. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stickerverkoop 

Communicatie 
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Hoi Hoi Jeugd Rode Kruiser 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ik heet jou van harte welkom op een fantastische pagina vol jeugdige verhalen. 
Met trots deel ik mee dat onze rescue luitenants geslaagd zijn.  
Er zijn 7 Helpertjes en 5 Junior Helpers geslaagd.  
PROFICIAT aan de geslaagden. 
Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om alle ouders van harte te    
bedanken voor het vertrouwen in Jeugd Rode Kruis-Muizen. 
We hebben dit jaar een parcours afgelegd met vele projecten waar wij trots op zijn 
en die we succesvol hebben beëindigd.  
Ik kan fier zijn op het team dat wij hebben. 
                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons  avontuur is nog niet gedaan. We zijn volop bezig met de voorbereidingen 
voor ons kamp en ik kan jou al zeggen dat het de moeite zal worden ! 
Inschrijven is de boodschap ! 
Binnenkort is er ook een infoavond voor het kamp.  
 

 
Jeugd Rode Kruis 
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Ik zou van de gele-
genheid gebruik 
willen maken en een 
warme oproep wil-
len doen om ons 
team te versterken. 
Wij zijn namelijk op 
zoek naar jeugdmo-
nitoren om dit team 
te vervolledigen. 
 
Met Jeugdige Groeten  
Brandon Peeters 
Jeugd Rode Kruis- 
Muizen  

Jeugd Rode Kruis 
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Jeugd Rode Kruis 

Hoi Hoi Iedereen 
 

Wij zijn Jeugd Rode Kruis Muizen 

En wij zijn op zoek naar  Jou! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ben jij een leuke jongen of meid tussen 16 en 35 jaar. 
Kan je goed met kinderen omgaan en kan je goed samen werken in een team. 

en heb jij zin om mee te werken aan een kosteloos en fantastisch initiatief.  
Waarbij wij werken met een knipoog naar de werking van het  Rode Kruis 

En waarbij je je creatieve geest aan het werk zetten bij het bedenken van knutsel 
activiteiten. Of waar je al je energie kwijt kan bij onze energieke buitenspelen. 

En daarnaast kan je ook deelnemen aan de begeleiding bij onze externe  
uitstappen naar een pretpark, zwembad en schaatsbaan. 

Dus als jij interesse hebt of na dit artikel met vragen zit aarzel dan niet  
en contacteer ons dan op ons mail adres  

 

 

jeugd@muizen.rodekruis.be 
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Vorming 

In bepaalde regio’s vind je bij het begin 
van de zomer (mei, juni, juli) behaarde 
rupsen op eikenbomen. Het zijn de 
larven van de eikenprocessievlinder. 
Ze leven in grote nesten op de stam of 
de takken van voornamelijk eiken, 
maar ook van andere boomsoorten 
zoals beuken en berken. ‘s Nachts gaan 
ze in dichte drommen (‘in processie’) 
op zoek naar eikenbladeren, vandaar 
hun naam. 

De rupsen kunnen irritatie veroorza-
ken door de aanwezigheid van kleine 
brandhaartjes op de rug, die voorzien 
zijn van microscopische weerhaakjes. 
Deze brandhaartjes kunnen door de 
rups afgeschoten worden als verdedi-
ging of ze kunnen passief meegevoerd 
worden door de wind (tot zelfs meer 
dan 100 meter van een nest). Door 
hun bijzondere vorm dringen ze ge-
makkelijk in de huid, de ogen en de 
ademhalingswegen.  

 

 

 

 

 

Ze veroorzaken na enkele uren veel 
irritatie en kunnen zeer ernstige ontste-
kingen veroorzaken die zelfs tot blind-
heid kunnen leiden. Ongeveer tot in 
september zijn er rupsen met brandha-
ren aanwezig, nadien worden het vlin-
ders. De brandhaartjes die in de nesten 
achterblijven, blijven echter nog lang 
actief, zelfs als de rupsen al jaren dood 
zijn.  De reacties op contact met de 
brandhaartjes verschillen sterk van 
persoon tot persoon. Bij herhaald con-
tact kan de reactie erger worden. 

Eikenprocessierups 



13 

Eikenprocessierups 
Vorming 

Wat stel je vast? 
 
Bij contact met de huid 
 krijgt het slachtoffer binnen de 8 uur 

een pijnlijke rode huiduitslag en hevi-
ge jeuk die tot 2 weken kan duren 

 kunnen er ook letsels op andere 
plaatsen zijn omdat de brandhaartjes 
zich gemakkelijk verspreiden via 
zweet of door te krabben 

 
Bij contact met de ogen 
 krijgt het slachtoffer binnen 1 tot 4 

uur pijnlijke rode ogen 
 jeuken de ogen en zien ze er rood uit 
 
Bij het inademen van de brandhaartjes 
 niest het slachtoffer vaak 
 kan hij keelpijn en slikstoornissen 

krijgen 
 kan hij soms ademhalingsmoeilijkhe-

den krijgen door een kramp van de 
ademhalingswegen 

 
Bij het inslikken van de brandhaartjes 
 krijgt het slachtoffer veel speeksel in 

de mond 
 kan zijn mondslijmvlies ontsteken 
 braakt hij soms 
 kan hij buikpijn hebben 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preventie 
 
Vermijd de omgeving van aangetaste 
bomen gedurende de periode van mei 
tot september. Je herkent een aange-
taste boom aan de kaalgevreten takken 
en de rupsennesten met brandhaartjes 
en vervellingen. 
 
Als je de omgeving van een aangetaste 
boom niet kan vermijden, moet je je 
beschermen door handschoenen, lange 
mouwen, een lange broek, een pet, een 
bril te dragen. Wees voorzichtig bij het 
uittrekken van je kledij en was nadien 
al je kleren. 
 
Als je in een onmiddellijke buurt 
woont van een aangetaste boom: 
 droog dan tijdens de risicoperiode 

geen was buiten 
 was groenten uit de eigen tuin zorg-

vuldig 
 besproei enkele dagen voor het maai-

en de tuin met water, zodat de 
brandhaartjes in de grond kunnen 
dringen 

 
Probeer nooit zelf de rupsen te bestrij-
den, bijvoorbeeld door er met een ho-
gedrukreiniger op te spuiten. De haren 
en rupsen kunnen dan via de lucht 
verspreid worden. 
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 Dit doe je  

1  Zorg voor veiligheid 
Was je handen en trek wegwerphand-
schoenen aan. Draag kledij met lange 
mouwen om jezelf te beschermen tegen 
contact met de brandhaartjes. 
 
2  Beoordeel de toestand van het slacht-
offer 
Ga na wat er mis is met het slachtoffer. 
 
3  Raadpleeg gespecialiseerde hulp 
 
4  Verleen verdere eerste hulp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 tracht te vermijden dat het slachtoffer 

zich krabt of op de huid wrijft. 
 laat het slachtoffer alle kledij uittrek-

ken. De uitgetrokken kledij moet ge-
wassen en gedroogd worden. 

 borstel de haren goed uit. 
 spoel de huid of de ogen van het 

slachtoffer grondig met water. 
 strip eventueel de huid met kleefpleis-

ter of huishoudelijke plakband. 
 heeft het slachtoffer brandharen inge-

slikt? Laat hem dan een glas water 
drinken. 

 bij hevige jeuk kan je een jeukwerende 
zalf gebruiken. 

 
Bron: Help! Eerste hulp voor iedereen 

 

Eikenprocessierups 

Vorming 
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Hematocromatose 
Bloedgeven 

Erfelijke hemochromatose is een ziekte 
waarbij het lichaam teveel ijzer uit de 
voeding opneemt. Onder bepaalde 
voorwaarden mogen deze patiënten 
vanaf 22 mei nu ook bloed geven. 
Dit zou het Rode Kruis naar schatting 
zo’n 6.000 extra bloedzakjes per jaar 
kunnen opleveren. - Minister van 
volksgezondheid Maggie De Block. 
 
Geen uitsluiting meer  

Momenteel ondergaan ongeveer 1.500 
hemochromatopatiënten regelmatig 
‘therapeutische’ aderlatingen omdat ze 
lijden aan hemochromatose. Door die 
aderlatingen wordt het ijzergehalte in 
hun organen en bloed genormaliseerd. 
“Het bloed dat door die aderlatingen 
werd afgenomen moest in het verleden 
worden vernietigd. Jaarlijks enkele dui-
zenden zakjes.” licht Minister De 
Block toe. Patiënten met hemochro-
matose waren tot hiertoe uitgesloten 
van bloeddonatie, omdat mensen met 
een dergelijke bloeddonatie geen bloed 
mochten geven. Daar komt nu veran-
dering in. Hemochromatosepatiënten 
kunnen voortaan kiezen of ze aderla-
tingen als onderdeel van hun behande-
ling laten uitvoeren in een ziekenhuis, 
of dat ze bloed doneren bij Rode Kruis
-Vlaanderen. Op die manier blijft ook 
de vrijwilligheid van de donatie - wat 
een wettelijke verplichting is - gegaran-
deerd. 
 

Geen verhoogd veiligheidsrisico 

Met deze nieuwe maatregel komt de 
veiligheid van het bloed niet in het ge-
drang: “Er bestaat geen wetenschappe-
lijke evidentie om aan te nemen dat dit 
bloed een verhoogd veiligheidsrisico 
met zich meebrengt.” vertelt Minister 
De Block. Uit een systematisch onder-
zoek van het Centrum voor Evidence-
Based Practive bleek dat bloed afkom-
stig van hemochromatosepatiënten 
met een genormaliseerd ijzergehalte 
veilig is.  
“6.000 zakjes per jaar maakt geen 
enorm verschil, maar we zijn wel 
voortdurend op zoek naar nieuwe do-
noren. En hier gaat het om mensen die 
sowieso regelmatig bloed afstaan. We 
zijn tevreden dat hun bloed nu nuttig 
gebruikt wordt voor patiënten die het 
nodig hebben.” - Gedelegeerd bestuur-
der Philippe Vandekerckhove 

Bron:www.rodekruis.be 
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Wist je dat ? 

Bloedgeven 

 Bloedplaatjes, dat zijn de kleinste 
celfragmenten in je bloed, zijn 
slechts 5 dagen houdbaar. Tijdens 
lange weekends is het dus altijd een 
extra uitdaging om de voorraad op 
peil te houden. 

 Bloedplaatjes zorgen ervoor dat het 
bloed stolt als dat nodig is. 

 Iedere volwassene beschikt over 
zo'n 150 tot 400 miljard bloed-
plaatjes per liter bloed. 

 

 Door één zakje bloed te geven, help 
je meer dan één patiënt. We splitsen 
het afgenomen bloed in drie belang-
rijke delen: plasma, rode bloedcellen 
en bloedplaatjes omdat een patiënt 
alleen het bloedbestanddeel toege-
diend kan krijgen dat hij nodig heeft. 

 Om deze mensen te helpen, hebben 
we in Vlaanderen elk jaar maar liefst 
zo'n 15.000 bloedplaatjesdonaties 
nodig.  
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Mosselfeest 
georganiseerd door  

Rode Kruis‐Muizen  
15‐16 september 2018  

& 
 
 
 

 
13de Quizavond 

 
georganiseerd door Badmintonclub 

De badminterroristen 
 

Vrijdagavond 14 september 2018 

 
In zaal Rerum Novarum 
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Bloedgeven 

71 verjaardag doneren 

Wie bloed, plasma of bloedplaatjes 
geeft, mag dat vandaag tot de dag 
vóór zijn 71e verjaardag. Dit betekent 
dat hierdoor zo’n 8.000 donoren de 
komende jaren moeten stoppen met 
doneren. Minister Maggie De Block 
wil dit vermijden en diende daarom 
een voorstel tot wetsontwerp in. Dit 
wetsontwerp waarin de maximumleef-
tijd niet langer van toepassing is, werd 
vrijdag 1 juni goedgekeurd door de 
Ministerraad. 
Met de nieuwe regelgeving – die als 
alles goed verloopt vanaf dit najaar in 
voege treedt – valt de maximumleef-
tijd van 71 jaar weg. Al wie 71 werd, 
mag blijven doneren, op voorwaarde 
dat hij voor het eerst bloed gaf voor 
zijn 66e verjaardag en de laatste dona-
tie niet langer dan 3 jaar geleden is. 
België volgt hiermee het voorbeeld 
van onder andere het Verenigd Ko-
ninkrijk, de Verenigde Staten en Cana-
da waar de leeftijdsgrens al langer op-
geheven werd. 

Goed nieuws voor donoren zoals 
Pierre (71) uit Hoeilaart. Hij gaf al 
bloed sinds 1975 maar moest omwille 
van de huidige regelgeving dit jaar 
stoppen: “Ik deed dat echt graag en 
zag het als een positief gebaar waarbij 
ik anderen kon helpen”, aldus Pierre. 
Hij gaf ondertussen al 127 keer bloed, 
in totaal zo’n 57 liter. Pierre is dan ook 
tevreden dat hij vanaf dit najaar op-
nieuw mag doneren.” 
“Dankzij deze maatregel worden 
15.000 extra donaties op jaarbasis ver-
wacht. Vaak gaat dit over zeer trouwe 
donoren die jaarlijks meerdere keren 
bloed geven.” zegt gedelegeerd be-
stuurder Philippe Vandekerkhove. 
 
Tot dit najaar blijven de bestaande 
regels dus gelden: je kan donor wor-
den tot je 66e verjaardag. Als je voor 
je 66e al een keer bloed gaf, kan je dat 
blijven doen tot je 71e verjaardag. 
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Zonnesteek 
Hulpdienst 

Na een dagje spelen op het strand doet 
je zoon vreemd. Hij ziet bleek, zweet 
ontzettend, praat onsamenhangend en 
hij zet zijn glas telkens op een gekke 
manier neer. Dan klaagt hij ook nog 
over duizeligheid, kramp in zijn voet 
en hoofdpijn. Heeft hij misschien een 
zonnesteek? Lees wat de symptomen  
zijn en wat jij kunt doen om hem te 
helpen. 
 
Wat stel je vast bij een zonnesteek? 
 
 het slachtoffer zweet hevig, ziet bleek 

of rood. 
 er kan sprake zijn van hoofdpijn, 

duizeligheid of braken. 
 het slachtoffer klaagt over spierkram-

pen. 
 ernstige vermoeidheid, slap voelen, 

soms flauwvallen. 
 bij handelingen maakt het slachtoffer 

duidelijk ‘fouten’. 
 zonnesteek kan overgaan in een hit-

teberoerte. 
 
 
 

Wat doe je bij een zonnesteek? 
 
 leg het slachtoffer neer en geef rust 

in een koele omgeving. 
 bescherm tegen de zon (bv met een 

reddingsdeken of parasol). Leg geen 
deken op het slachtoffer, maar houd 
het er boven voor schaduw en weer-
kaatsing van het zonlicht. 

 laat het slachtoffer niet te koude 
(sport)drank drinken. 

 koel eventueel verkrampte spieren. 
 bel 112 als de toestand niet snel ver-

beterd. 
 

Bron: www.rodekruis.nl 
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Aangepaste vakanties 
Sociale hulpverlening 

Domein Polderwind 
 
Domein Polderwind ligt in Zuienkerke, 
midden in de polders, tussen het histo-
rische Brugge en de badstad Blanken-
berge. Centraal in het domein ligt een 
heel grote waterplas en aan de oevers 
staat het nagelnieuwe viersterrenhotel. 
Het hotel is volledig toegankelijk en de 
nodige zorgondersteuning op maat is 
aanwezig. Voor zorgbehoevende gas-
ten zijn er aangepaste kamers.  
Het domein vormt de start om te ge-
nieten en te beleven, met alle comfort 
en aangename recreatie. Hartelijke 
gastvrijheid en een uitgebreid aanbod 
aan faciliteiten zullen je een zeer aange-
name en ontspannende vakantie zon-
der beperkingen bezorgen. 
Door de vlotte bereikbaarheid en na-
bijheid is Polderwind een ideale uitval-
basis voor uitstapjes. Cultuur, winkels 
en romantiek vind je in Brugge, het 
strand en de attracties in de omringen-
de kustgemeentes, gezelligheid in de 
polderdorpjes in  de nabije omgeving. 
Domein Polderwind brengt de perfecte  
combinatie van aangepaste actieve re-
creatie en de vele plaatsen waar je tot 
rust kan komen. Een bezoek aan de 
wellness, rust bij een gezelschapsspel 
of een boek in de ontspanningsruimte 
of op één van de vele buitenterrasjes 
van het hotel of aan het water. 
 
 
 
 

Faciliteiten 
 
 kamers met hoog-laagbedden, zit-

hoek, bureau, minibar en tv 
 binnentuin 
 bar / restaurant met buitenterras 
 badkamers met aangepaste douche 

en toilet 
 wellness (sauna, comfortbad) 
 aangepaste fietsen / rolstoelen 
 ontspanningsruimte 
 fitnesstoestellen 
 
Ontspanning 
 
Op het domein zijn er verschillende 
recreatiemogelijkheden aanwezig: wan-
delpaden, petanquebaan, waterplas met 
strand, waterfietsen, hengelen. 
Het domein is aangesloten op het wan-
del– en fietsnetwerk van het Brugse 
Ommeland. Ook aangepast vervoer is 
aanwezig. 
 

Bron:www.rodekruis.be/ikwilopvakantie 
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Kleine helden, grote missie 
Deel 2: Oog in oog met de oorlog 

Tijdens de bombardementen op 
Antwerpen werden de jongens van 

het baby corps mannen 
Francis Delgoffe 

 
Ondertussen kregen de scouts het 
steeds moeilijker om hun activiteiten 
uit te oefenen, want de bezetter trad 
alsmaar strenger op. We mochten 
geen uniformen meer dragen, onze 
samenkomsten moesten op voor-
hand worden goedgekeurd, de lei-
ders werden geschaduwd en activi-
teiten die verband hielden met mili-
taire opleiding, zoals kaartlezen en 
het gebruik van een kompas, werden 
verboden. Daardoor gingen de 
meeste scoutsgroepen meer en meer 
aandacht schenken aan eerste hulp 
bij ongevallen en aan het opleiden 
van brancardiers. De ramp van 
Mortsel had de scouts trouwens 
doen beseffen dat er heel wat nuttig 
werk kon verricht worden in de 
schoot van het Rode Kruis. 

In april 1944 boden een tachtigtal 
scouts hun diensten aan bij het Rode 
Kruis. We wilden ons in geval van 
nood inzetten als estafette of als 
brancardier. Dit aanbod werd door 
het bestuur van het Rode Kruis van 
Antwerpen in dank aanvaard. Op 6 
juni 1944 werd—naar aanleiding van 
de landing in Normandië—in de 
lokalen van het Rode Kruis een in-
terventiegroep opgericht van 
voortrekkers van de scouts. Deze 
groep werd versterkt met een aantal 
leden van de Kadetten van het Rode 
Kruis. 
De groep bestond uit vier ploegen 
van meestal vijf leden: een ploeglei-
der en vier brancardiers. De eerste 
en de tweede ploeg waren perma-
nent aanwezig, de derde ploeg was 
thuis maar kon indien nodig meteen 
worden opgeroepen, de vierde ploeg 
was een reserveploeg. Er was een 
constante beurtrol tussen deze vier 
ploegen. We sliepen op matrassen 
op de grond in een zaal aan de ach-
terkant van het lokaal in de Van 
Eycklei. Ik denk nog met enige wee-
moed terug aan de gesuikerde maca-
roni die we daar tweemaal per week 
op ons bord kregen. 
 
Bron: overgenomen uit kleine helden, grote mis-
sie, het Belgische Rode Kruis tijdens de tweede 
wereldoorlog met toelating van de rijksarchivaris 
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Internationale samenwerking 

Gazastrook 

Het Internationale Rode Kruiscomité 
(ICRC)  is ontzet over de menselijke 
tol die het toenemende geweld in de 
Gazastrook eist. De vele doden en ge-
wonden maken nogmaals pijnlijk dui-
delijk dat de betrokken partijen alle 
mogelijke voorzorgen moeten nemen 
om de bevolking te beschermen.  
Voor de hulpverleners ter plekke is het 
momenteel roeien met de riemen die ze 
hebben. Ze werken non-stop om 
slachtoffers te helpen, maar ze vrezen 
dat er niet genoeg medisch materiaal 
voor handen zal blijven. De massale 
toestroom van patiënten en de beperk-
te logistieke capaciteit baart het ICRC 
dan ook zorgen. 

Het ICRC blijft alles op alles zetten om 
het nodige materiaal ter plekke te krij-
gen. Eerder deze week werden al bran-
cards, rolstoelen, krukken, lijkzak-
ken en medische kits voor operaties 
geleverd. Momenteel zijn ook twee 
vrachtwagens onderweg met daarin 
medische hulpmiddelen om zo'n 
15.500 gewonden te helpen. 

 

Verder doet het ICRC ook een oproep 
aan alle betrokken partijen om geen 
aanvallen uit te voeren op ambulances 
én om onmiddellijke en ongehinderde 
toegang te verlenen om gewonden en 
dodelijke slachtoffers te evacueren. 
Hiervoor worden momenteel confiden-
tiële gesprekken gevoerd met al deze 
partijen. 

 
"Het menselijk leed in de grensgebie-
den is overweldigend. Ziekenhuizen en 
hulpverleners kunnen de massale toe-
stroom van gewonden met moeite aan. 
Ze blijven zich inzetten om de slacht-
offers zo snel en goed mogelijk te hel-
pen, maar ze staan al zo lang onder 
druk door het geweld dat het bijna een 
onmogelijke opdracht wordt." - 
Guislain Defurne (ICRC Gaza) 

 

Bron: www.rodekruis.be 
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Afdelingscomité  

HET RODE KRUISLOKAAL IS OPEN 
Elke dinsdag vanaf 18u00 tot 23u00 

Tel. 015 42 17 71 

Functie	 Naam	 E‐mail	 Telefoon	

Voorzitter 
 

Emy Lamon voorzitter@ 
rodekruismuizen.be 

0479 90 92 78 

Erevoorzitter Wilfried De Cock  015 41 82 15 

Erevoorzitter - 
Ere Hoofdarts 

Dr. J. Dammans hoofdgeneesheer@ 
rodekruismuizen.be 

 

Penningmeester Veerle Cammaer penningmeester@ 
rodekruismuizen.be 

015 43 50 87 

Afd. Verantw. 
Hulpdienst 

Mia Van Zaelen hulpdienst@ 
rodekruismuizen.be 

0479 23 88 72 

Secretaris  secretariaat@ 
rodekruismuizen.be 

 

Econoom Jan Maerevoet econoom@ 
rodekruismuizen.be 

015 43 16 23 

Internationale  
Acties 

 internationale.acties@ 
rodekruismuizen.be 

 

Afd. Verantw. 
Vorming 

 vorming@ 
rodekruismuizen.be 

 

Afd. Verantw. 
Bloedgeven 

Ken Rochtus bloedgeven@ 
rodekruismuizen.be 

0479 33 65 88 

Afd. Verantw. 
JRK 

Brandon Peeters jeugd.rode.kruis@ 
rodekruismuizen.be 

0478 49 45 61 

Afd. Verantw. 
Communicatie 

 communicatie&werving@ 
rodekruismuizen.be 

 

Zorgbib Fabienne Geens zorgbib@ 
rodekruismuizen.be 

0492 92 83 87 
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Jeugd Rode Kruis 
Kamp 

Hoi Hoi JRK ouders 
JRK Muizen is helemaal klaar om op kamp te vertrekken. 

 Op 1 puntje na ... 
We zoeken nog super enthousiaste JRK kids dat graag met ons  

mee willen gaan naar de Hoge Rielen in Kasterlee 

Ik (naam ouder)……..…………………………………………………………………… 

Schrijf mijn kind (naam kind)……………………………………………………………. 

in voor het JRK Muizen kamp van 24 tot 27 juli 2018. 

  Kruis aan wat past. 

Mijn kind heeft een medische fiche in het lokaal dat volledig is  
Mijn kind heeft een medische fiche in het lokaal dat dient aangepast te worden 
Mijn kind heeft nog geen medische fiche in het lokaal en dient deze nog in te vullen. 

 
Handtekening ouder 
 

 

(Vriendjes meevragen mag altijd) 
Ben je tussen de 9 en 15 jaar en heb je nog plaats in je agenda  

van 24 tot 27 juli 2018? 
 

Heeft het bedrag van 35 euro betaald 
Dient het bedrag van 35 euro nog te betalen 

Handtekening verantwoordelijke 

Schrijf je dan snel in! 
Ons thema  

Onze vraagprijs ?   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Ieper 
Communicatie 

Een indrukwekkende stoet van om en 
bij de 500 Rode Kruisvrijwilligers trok  
zaterdag 9 mei van op de Grote Markt 
in Ieper naar de Menenpoort. Tijdens 
een speciale Last Post-ceremonie wer-
den alle Rode Kruishulpverleners her-
dacht die omkwamen tijdens gewapen-
de conflicten wereldwijd, sinds WOI. 
De muzikale begeleiding van de Flan-
ders Red Cross Pipeband ging door 
merg en been en zorgde voor kippen-
vel bij alle toeschouwers.  

De collega's van Internationale Samen-
werking maakten van de gelegenheid 
gebruik om de internationale Rode 
Kruiscampagne #NotATarget en het 
belang van het Internationaal Humani-
tair Recht onder de aandacht te bren-
gen. De campagne klaagt het geweld 
tegen hulpverleners en medische facili-
teiten aan, het Internationaal Humani-
tair Recht stelt dat hulpverleners en 
medische faciliteiten nooit een doelwit 
mogen zijn. 

 

© tom de winter 

Aanvallen op hulpverleners zijn een 
heel actueel probleem. Vorige week 
nog werd een Rode Kruismedewerk-
ster ontvoerd in Somalië en de week 
daarvoor werd een medewerker ver-
moord in Jemen. De afgelopen twee 
jaar worden nog steeds wekelijks aan-
slagen op hulpverleners geregistreerd. 
Als je hulpverleners wegneemt, neem 
je de hoop van velen weg die slachtof-
fer zijn tijdens gewapende conflicten. 
Daarom is het zo belangrijk dat de-
ze #NotATarget campagne de aan-
dacht krijgt die ze verdient. 

De bijeenkomst van bijna 500 Rode 
Kruisvrijwilligers op de Grote Markt in 
Ieper en onder de Menenpoort leverde 
mooie beelden op. 
 
Bron: mijn.rodekruis.be 
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Deze wijkmeesters zorgen voor het verdelen van dit Ambulanske 

De Wijkmeesters 

 
Bloedinzamelingen  
telkens van 18u - 20u30 

     
Donderdag 28 juni 2018 

Donderdag 27 september 2018 
Donderdag 27 december 2018 

Naam	 Naam	

Maerevoet Els Van Ackere Martine 

Van Bulck Hilde Van Zaelen Mia 

Koninckx Erik De Bondt Rita 

De Cock Kim Castermans Dries 

Geivaerts Frederik Van Duffel Han 

Maerevoet Jan Jacops Ingrid 

Janssens Karin Roels Magda 
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UITLEENDIENST HULPMIDDELEN:   
lokaal elke dinsdag van 18u tot 20u, 015 42 17 71  
uitleendienst@rodekruismuizen.be 
Consulent: Steven Verdrengh, Laurierlaan 11, Muizen, 015 51 59 02 

DE HULPDIENST:  
Verantwoordelijke: Mia Van Zaelen, Muizen, 0479 23 88 72 
Adj. Verantw: Magda Roels, Bonheiden, 0479 37 98 22 
Toetredingsvoorwaarden:   
+16 jaar zijn / opleiding willen volgen 
Oefening elke 2de en 3de dinsdag van de maand van 20u tot 22u. 

ZORGBIB 
Verantwoordelijke: Fabienne Geens, 0492 92 83 87 

VORMING: 
Contactpersoon : Emy Lamon, vorming@rodekruismuizen.be, 0479 90 92 78 

BLOED GEVEN: om de 3 maanden (zie data binnenin)  
Verantwoordelijke: Ken Rochtus, Werfheide 12, Hofstade, 0479 33 65 88 
 

JEUGD RODE KRUIS: 
Verantwoordelijke: Brandon Peeters, 0478 49 45 61 
Adj. Verantw: Ellen Peeters, 0474 49 18 31 
Adj. Verantw: Glenn Nijssen, 0473 81 43 66 

Onze Diensten  
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MUIZEN	

LOKAAL:		 Vlamingenstraat	4	
																								2812	Muizen	
	
Tel	+	Fax:		 015	42	17	71	
Bankrek:		 BE56	0682	1728	6188	
E‐mail:	 info@muizen.rodekruis.be	
Website:	 http://muizen.rodekruis.be	

ELKE	DINSDAG		
VANAF	18	UUR	

Het	kan!	
Viermaal	per	jaar	

(Voor	data,		
zie	elders	in	dit	blad)		

 

ONZE	DIENSTEN	
	
Zorgbib	
Vorming	
Hulpdienst	
Uitleendienst		
Bloedvoorziening	
Sociale	Hulpverlening	
Internationale	Samenwerking	


