
Ingrid Sannen (47)
Chemicus, verantwoordelijke 

communicatie & werving in Tervuren

«Ik heb gezondheidsproblemen

gehad en toen het beter ging,

wou ik die energie gebruiken

om anderen te helpen. Na mijn

officieel brevet voor Eerste

Hulp en Helper, kreeg ik de

vraag om het pr-departement

op te zeten en dat heet me een

enorme voldoening gegeven.

Tijdens de veertiendaagse

stickeractie ga ik mee stickers

verkopen met mijn zoon, dat

vind ik super. Ik bewonder de

power van de mensen uit onze

afdeling. Dat ik zelf iets voor de

maatschappij kan doen, daar

put ik veel kracht uit.»

Bert Verwee (31)
Advocaat, voorzitter van de afdeling 

Kortrijk en ambulancier

«Bij het Rode Kruis is er voor

elk wat wils, van het medische

over het technische tot het

 administratieve. Onze afdeling

telt zowat 120 vrijwilligers. 

Als voorziter ondersteun ik de 

verantwoordelijken en wil ik

zelf het goede voorbeeld geven

door mijn brevet ‘badge 100’ 

als ambulancier te behouden,

ook al moet ik 24 uur per jaar

opleiding volgen. In mijn werk

kruipen best wat uren, maar ik

hou ervan omwille van de leuke

mensen in mijn team. Het is een

mooie afwisseling met de harde

wereld van de advocatuur.»

Laura Gils (21)
Studente, verantwoordelijke 

communicatie & werving in Leuven

«Als hulpverlener op Rock

Werchter en op matchen van

OHL staan, is zonder twijfel

het leukste aan vrijwilliger

zijn. Ik ben ermee gestart toen

ik animator was op het speel-

plein. Omdat ik spoedarts wil

worden, is dit een goede leer-

school. Ik geef les bij het Jeugd

Rode Kruis, doe niet-dringend

ziekenvervoer en ben verant-

woordelijk voor de werving en

communicatie met mijn team.

Een hele boterham maar het

valt goed te plannen. Bij het

Rode Kruis heb ik al veel goede

vrienden gemaakt.»
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In Vlaanderen telt het Rode Kruis 13.468 vrijwilligers. Elke dag zetten zij zich belangeloos in voor 

anderen en naar aanleiding van de Internationale dag van de Vrijwilliger, vandaag 5 december, 

verdient dat extra aandacht. Vier gedreven jonge mensen over hun bijzondere passie.

Nico Van Den Meersch (32)
Instructeur treinbegeleider bij NMBS,

voorzitter van de afdeling Berlare

«De crash tijdens de airshow

van Oostende waarbij een

hulpverlener omkwam, was de

aanleiding om bij het Jeugd

Rode Kruis te gaan. Ik ben al

zestien jaar lid nu en vier jaar

voorziter in Berlare. Ik kan

 rekenen op een heel divers en

gemotiveerd team van anciens

en jonge mensen die mij op

hun beurt inspireren. Het fijne

is dat je in je eigen afdeling veel

kan realiseren: het Jeugd Rode

Kruis nieuw leven inblazen,

een fietsploeg opstarten en

mensen overtuigen dat ons

werk de moeite waard is.»

Zin gekregen om zelf vrijwilliger te worden bij het Rode Kruis? 

Surf dan naar www.rodekruis.be/vrijwilliger en meld je aan. Financieel steunen kan ook 

via overschrijving op rekeningnummer BE28 0960 0000 9620 - BIC GKCCBEBB

ONZE VRIJWILLIGERS ZIJN GOUD WAARD
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