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Beste vrijwilligers, 
  
Het echte werk is begonnen: ‘werkzame rookmelders in alle huishoudens’. Stap voor stap gaan we van wens naar 
werkelijkheid… 
  
Eind vorig jaar heeft u de training rookmelderteam gevolgd. Bijna vijfhonderd rookmelders zijn inmiddels 
opgehangen. Hiermee is de testfase afgerond en geslaagd. De interesse om het rookmelderteam te komen 
versterken is groot. Voor de eerstvolgende trainingsdagen in maart hebben zich inmiddels alweer 1000 
vrijwilligers ingeschreven. 
  
Een update vanuit Beverwijk 
Het systeem waarmee vrijwilligers aan hulpvragers worden gekoppeld is operationeel. Bijna vijfhonderd rookmelders zijn 
inmiddels opgehangen en de eerste evaluatieformulieren zijn retour ontvangen. Zo weten we dat de ‘match’ tot het 
gevraagde resultaat heeft geleid. Via de vele ‘bedanktelefoontjes’ horen we hoe blij en dankbaar de hulpvragers zijn met 
de door jullie geboden hulp. Heel hartelijk dank daarvoor! 
  

 
  
Volgende fase: het aanbod breed communiceren 
Nu het systeem goed werkt, zijn we in een fase aangekomen waarin we de uitingen - ‘Rookmelderteam plaatst 
rookmelders bij mensen die dat zelf niet kunnen’ - gaan opvoeren. Ook worden er mooie projectkoppelingen gemaakt. Zo 
ondersteunen vrijwilligers van het Rookmelderteam inmiddels op meerdere plaatsen in Nederland de lokale brandweer op 
het gebied van brandpreventieprojecten. 
  
Heeft u al rookmelders opgehangen? 
Indien we u nog niet hebben benaderd voor het ophangen van een rookmelder, dan is dat omdat we nog geen hulpvraag 
hebben ontvangen van iemand die bij u in de buurt woont. Besloten is om het rookmelderteamproject in ieder geval héél 
2013 door te laten lopen. Het kan dus best zijn, dat we pas in de maand september voor de eerste keer een beroep op u 
doen. 
  
Echter, u hoeft niet op ons telefoontje te wachten! U kunt namelijk ook nu al iets betekenen voor uw eigen leefomgeving 
(ouders/buren, etc.). Bespreek het belang van werkzame rookmelders en help zo nodig met het ophangen ervan. Wilt u 
dat met behulp van onze materialen? Meld betreffende persoon dan aan via de website en geef daarbij aan (in het 
opmerkingenveld) dat u zelf de rookmelder plaatst bij deze persoon. Binnen enkele dagen ontvangt u dan van ons het 
plaatsingspakket! 
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Benieuwd naar het verhaal van mevrouw Jansen en vrijwilliger Kees? Lees het hier. 
  

 
  
 
Medio juni ontvangt u van ons de tweede rookmelderteamproject nieuwsbrief. 
  
 

 

Hartelijke groet, 
Organisatie Rookmelderteam 
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