
Word nu 
vrijwilliger bij 
Rode Kruis Olen

Onze dienstverantwoordelijken:

Hulpdienst / Ziekenvervoer / Uitleendienst
Albert Maes
0472/222365
hulpdienst@olen.rodekruis.be

Sociale hulpverlening
Kris Geboes
0471/350805
socialehulpverlening@olen.rodekruis.be

Dienst van het bloed
Roger Van den Broeck
0477/438803
bloed@olen.rodekruis.be

Jeugd Rode Kruis
Rino Helsen
0474/041854
jeugd@olen.rodekruis.be

Dienst vorming
Jan Leysen
0496/050700
vorming@olen.rodekruis.be

Afdelingsvoorzitter
Rigo Van turnhout
0495/548101
voorzitter@olen.rodekruis.be

rodekruis.be/olen

facebook.com/RodeKruisOlen

Bezoek onze website en facebookpagina:

info@olen.rodekruis.be

mailto:info@olen.rodekruis.be


Bloedvoorziening

Wij staan in voor de continue 
bevoorrading van ziekenhuizen 

in Vlaanderen met veilige 
bloedproducten. Daarom 

zamelen we overal in 
Vlaanderen dagelijks bloed in. 

Opleiding eerste hulp

Via onze opleidingen leren we 
je de juiste vaardigheden aan 
om eerste hulp te bieden. Zo 
weet je wat je moet doen als 

er iets gebeurt.

Hulp op events

Organiseer je een groot 
evenement, concert, 

sportwedstrijd, ...? Je kan beroep 
doen op onze ervaren en goed 
opgeleide hulpverleners voor 

een preventieve hulpactie.

Hulp bij rampen

Hulp verlenen bij rampen is 
voor ons een basisopdracht. 
Wij maken dan ook deel uit 

van de nood- en 
interventieplanning van de 

medische, sanitaire en 
psychosociale hulpverlening.

Aangepaste Vakanties

Vakantie doet iedereen deugd. Daarom 
organiseren we Aangepaste Vakanties 
voor personen die door hun handicap, 

ziekte of ouderdom moeilijk zonder 
begeleiding op reis kunnen.

Vakantiekampen

Speciaal voor kwetsbare kinderen 
organiseren we vakanties in 

Vlaanderen en Nederland. Zo 
kunnen ook zij terug naar school 
met een mooi vakantieverhaal.

Jeugd Rode Kruis

Samen spelen, leren helpen. Rode 
Kruis is er ook op maat van 

kinderen en jongeren. Jeugd Rode 
Kruis heeft een ruim netwerk met 

meer dan 100 lokale kernen in 
heel Vlaanderen.

Ondersteuning schoolsituatie

Kwetsbare kinderen hebben vaak 
nood aan iemand die een brug 

slaat tussen school en thuis. Met 
ons Brugfigurenproject zorgen wij 

daarvoor in de vorm van extra 
begeleiding.

Spring eens binnen

Ouderen met 
mobiliteitsproblemen kunnen 
vervoer krijgen naar de Komie
Geire waar ze kunnen genieten 
van een lekkere maaltijd en een 

leuke babbel.

Ontlenen materiaal

Bij ons kan je terecht voor 
specifieke technische noden 

zoals krukken; rolstoel; 
zorgbed; rollator; 

toiletstoel; hometrainer; .. 


