
Word vrijwilliger bij Rode Kruis Olen!

Afdeling Olen



Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie ter wereld. Wereldwijd zijn we actief met 191 
nationale verenigingen, 14 miljoen actieve vrijwilligers en honderdduizenden vaste medewerkers.



Enkele cijfers van Rode Kruis Vlaanderen

14 miljoen Rode Kruis-vrijwilligers wereldwijd
13 duizend Rode Kruis-vrijwilligers in Vlaanderen
53 Rode Kruis-vrijwilligers in Olen



Rode Kruis Olen Hulpdienst

Bloeddienst
Sociale hulpverlening

Jeugd-Rode Kruis

Vorming

Uitleendienst

Olen



Rode Kruis Olen – De Hulpdienst

Afgelopen jaar: 
93 preventieve hulpacties
30 medewerkers



De hulpdienst was present op tal van lokale en provinciale evenementen..
(Festivals en optredens, Sportmanifestaties, Op school, ..)

Ballonmeeting Olen Centrum

Judo toernooi OLV Olen

Gladiolen

Grasparty OLV Olen

Sintemette Olen Centrum



Kennismaking met Rode Kruis op Toermalijn  St Jozef

Verhuis Ziekenhuizen Mechelen

1000km Kom-op-Tegen-Kanker



Rode Kruis Olen: Sociale Hulpverlening

In Olen:
-Brugfiguren (schoolondersteuning)

-Vakantiekampen
-Aangepaste vakanties
-Uitleendienst
-Zorgbib
-Project ‘Spring eens binnen’



Verhuur van:
-bedden 
-rolstoelen
-krukken
-rollators
-toiletstoelen
.. en zoveel meer!

Onze brugvrijwilligers.. Onze uitleendienst..

Onze 14 brugvrijwilligers (2 
verantwoordelijken, 8 
vrijwilligers en 4 stagiaires) 
hielpen 
16 kinderen 
(huiswerkbegeleiding) en 
3 klassen 
(klasondersteuning)!



Rode Kruis Olen – Dienst Vorming

In Olen:
-Jaarlijks min. 1 cursus EHBO en Helper
-5-tal sessies AED voor verenigingen
(afh. vd vraag)





Jeugd Rode Kruis Olen

In Olen:
-20 enthousiaste kinderen
-7 gemotiveerde begeleiders
-Tweewekelijks Vrijdag 17u30-21u



https://www.facebook.com/jrk.olen

https://www.facebook.com/jrk.olen


Rode Kruis Olen – Dienst van het Bloed

In Olen:
In 2019 mochten we in onze 3 Olense
parochies 795 bloedgevers verwelkomen 
(verspreid over de 12 inzamelingen);  
Hiervan meer dan 57 nieuwe 
bloedgevers!!





Noteer alvast de eerstkomende 

bloedinzamelmomenten!

Olen Centrum
• 17 maa. 2020
• 9 jun. 2020
• 22 sept. 2020

St Jozef Olen
• 23 maa. 2020
• 15 jun.2020
• 28 sept. 2020

OLV Olen
• 31 maart 2020
• 23 jun.2020
• 6 okt. 2020



Tijdens 93 preventieve hulpacties 
werd beroep gedaan op onze

hulpdienst

De dienst vorming organiseerde 
maandelijks verschillende 

opleidingen en leerde meer dan 
250 mensen reanimeren!

Bij de dienst sociale hulpverlening 
hielpen de 14 brugvrijwilligers (2 

verantwoordelijken, 8 vrijwilligers en 4 
stagiaires) 16 kinderen 

(huiswerkbegeleiding) en 3 klassen 
(klasondersteuning)! 

Bij de dienst van het bloed hadden 
we in de 3 parochies (verspreid 
over de 12 inzamelingen) 795 

bloedgevers te gast waarvan meer 
dan 57 nieuwe bloedgevers!

De uitleendienst verhuurde 
18x krukken; 19x rolstoel; 
22x zorgbed; 5x rollator; 

6x toiletstoel..

Het Jeugd Rode Kruis organiseerde
een 20-tal activiteiten (met 

gemiddeld 20 kinderen) en heeft er 
sinds september 4 leiders bij!

Rode Kruis Olen, een enthousiast team!



75 jaar Rode Kruis Olen 

Op vrijdag 11 oktober 2019 werd de viering van 75 

jaar Rode Kruis Olen officieel afgesloten met een 

ontvangst op het gemeentehuis met onze 

burgemeester en schepenen.

Tijdens deze viering schonk Rode Kruis Olen 3 AED-

toestellen aan de gemeente Olen ter versterking van 

de AED’s die momenteel reeds op ons grondgebied 

aanwezig zijn. Op die manier zorgt Rode Kruis-Olen 

ervoor dat de inwoners van elke Olense parochie snel 

en adequaat hulp kunnen bieden bij een eventuele 

reanimatie.



“Koken kost geld..”

Rode Kruis Olen werkt uitsluitend op vrijwilligersbasis..

Maar uiteraard hebben we wel inkomsten nodig:
- Huur gebouwen
- Aankoop/vernieuwing materiaal
- Teamevenementen vrijwilligers

Hiervoor hebben we een aantal bronnen van inkomsten:
- Stickerverkoop
- Vergoeding preventieves (hulpdienst)
- Vergoeding bloedinzamelingen
- Steunbijdrages
- Muntboxen
- Trooper (‘Affiliate marketing’)

https://www.trooper.be/rodekruisolen



Stickerverkoop

Een jaaroverzicht met Rode Kruis Olen..

EHBO 
opleidingen

J  F  M  A  M J J  A  S  O  N  D

Graspop Metal
Pennezakkenrock

Spaghettidag

Bloedinzamelingen Bloedinzamelingen Bloedinzamelingen Bloedinzamelingen

Teamactiviteit
Ontbijt-

vergaderingen

Gladiolen
Nachtpreventieves

sportpaleis

Start 
schooljaar 
brugvws.

(enkele van de vele activiteiten..)

Reggae Geel Grasparty …

Versch EHBO/Rea sessies 
voor verenigingen

4x per jaar 
intervisiemomenten



De sleutel tot succes: enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers!!





Enkele vd vele redenen om bij het Rode Kruis te komen..

Werken met mensen

Waardering van anderen

Lokale integratie

Vrienden / lief vinden

Medische kennis verhogen

Sociaal contact

EHBO voor thuis-accidentjes

Gratis concerten en evenementen

Neutrale vereniging

Mensen helpen

Ik bepaal zelf wanneer & hoeveel tijd ik aan mijn Rode Kruis engagement spendeer



Word jij vrijwilliger bij Rode Kruis Olen?

Jouw interesses:
-Type werk?
Medische hulpverlening; Sociale hulpverlening; Logistieke ondersteuning; Begeleiding; Promo&Werving; Vertaling;..
-Doelgroep?
Bloeddonoren; Kinderen&jongeren; Mensen met een beperking; Senioren;..
-Beschikbaarheid?
Periodiek (wekelijks,..)  enkele keer per maand of per jaar

Onze “vacatures”:
-Hulpdienstvrijwilliger
-Brugfiguur
-Leiding Jeugd-Rodekruis
-Logistiek medewerker bloedinzamelingen
-Medewerker PR/Communicatie (facebook, website)
-Helpende hand spaghettidag,..
-Handige Harry

info@olen.rodekruis.be



Interesse voor de hulpdienst?

- Opleidingstraject
- Eerstehulpverlener Hulpdienst
- Eventhulpverlener Hulpdienst

- Goed gevulde maar vrijblijvende preventievekalender
(Aantal preventieves/jr Iedere week weg ☺ )

- Lokale vs. Provinciale preventieves
In afwachting dat je de cursus EH-verlener of eventhulpverlener 
cursus gevolgd hebt kan je reeds mee op lokale preventieves

- 1X /maand hulpdienstvergadering
- Hulpdienst als doorgroei naar verdere 

gespecialiseerde engagementen: SIT (Snel Interventie Team / 

Rampen) – DGH (Dringende Geneeskundigde Hulpverlening –
Ambulancier 112) – DSI (Dringende Sociale Interventie ) – Instructeur –
Simulant..

- Meer info: hulpdienst@olen.rodekruis.be



De opleiding tot Eerstehulpverlener Hulpdienst is de basisopleiding die je volgt om 

ingeschakeld te kunnen worden op hulpacties van Rode Kruis-Vlaanderen.

Eerstehulpverleners zijn vrijwilligers die na het succesvol afronden van de cursus Helper 

doorstromen naar de Hulpdienst. De opleiding tot Eerstehulpverlener bestaat uit 2 

chronologisch op elkaar volgende onderdelen: de voorbereidingsmodule en de basisopleiding.



De opleiding tot Eventhulpverlener Hulpdienst is de vervolgopleiding die je volgt 

om ingeschakeld te kunnen worden op grote hulpacties van Rode Kruis-Vlaanderen.



Interesse voor de Sociale hulpverlening?

- Vrij snel inzetbaar 
- Contacteer de verantwoordelijke (Kris Geboes)
- Intake gesprek (je achtergrond, ervaringen, voorkeuren)
- Toewijzing aan school/leerling
- Regelmatige feedback gesprekken (“intervisie gesprekken”)
=> Je staat er nooit alleen voor!

- Meer info: socialehulpverlening@olen.rodekruis.be



Interesse voor begeleiding JRK?

- Vrij snel inzetbaar 
- Contacteer de verantwoordelijke (Rino Helsen)
- Intake gesprek (je achtergrond, ervaringen)

- Meer info: jeugd@olen.rodekruis.be



Andere interesses

- Opportuniteiten:
- Logistiek medewerker bloedinzamelingen
- Medewerker PR/communicatie (facebook, website, affichering,..)
- Helpende hand spaghettidag,..
- Handige Harry/Hariette
- …

- Direct inzetbaar

- Contacteer de respectievelijke verantwoordelijke (of info@olen.rodekruis.be)

Olen



Word nu vrijwilliger bij Rode Kruis Olen

Hulpdienst / Ziekenvervoer / Uitleendienst
Albert Maes / Gerda Ceulemans
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

rodekruis.be/olen

facebook.com/RodeKruisOlen

info@olen.rodekruis.be

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

Dienst Communicatie
Bart Vandeputte
0475/944966
pr@olen.rodekruis.be

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

Afdelingssecretaris
Sidney Michiels
0493/653439
secretaris@olen.rodekruis.be

mailto:info@olen.rodekruis.be
mailto:vorming@olen.rodekruis.be

