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Beste vrijwilligers, 
  
Met de zomervakantie achter de rug, praten we u graag bij over de stand van zaken van het rookmelderteam. De 
afgelopen maanden is er achter de schermen weer veel gebeurd. Middels flyers en posters verspreid door vele 
vrijwilligers, seniorenorganisaties en de brandweer, is het aanbod van het rookmelderteam goed en gericht onder de 
aandacht gebracht. 
  
Diverse magazines gericht op ouderen, waaronder MAX magazine en Nestor (van de Unie KBO) besteedden aandacht 
aan het belang van goed werkende rookmelders. Noemenswaardig is dat het project zelfs in Zweden niet onopgemerkt 
bleef. Met interesse keek een onderdeel van risicobeheersing Zweden, naar de wijze waarop dit project in Nederland is 
neergezet. 
  
578 aanvragen 

Per eind augustus 2013 hebben in totaal 578 individuele huishoudens uit de doelgroep een beroep op het 
rookmelderteam gedaan. Voor al deze aanvragen hebben we vrijwilligers bereid gevonden naar hulpvragers toe te gaan 
om daar één of meerdere rookmelders te plaatsen. Meestal gebeurde dit door vrijwilligers uit de buurt, in exceptionele 
gevallen was de afstand iets groter. Bij één hulpvrager woonde de dichtstbijzijnde vrijwilliger op een half uur rijden afstand. 
Omdat er geen andere oplossing voorhanden was, hebben we het toch voorgelegd aan betreffende vrijwilliger. ‘Een half 
uurtje rijden, geen enkel probleem’, was de warme reactie. Uitzonderlijk! Hartelijk dank hiervoor. 
  
Ondersteuning projecten 

Naast plaatsingen bij individuele ‘hulpvragers’, worden leden van het rookmelderteam ook gevraagd voor grotere 
projecten. Zo hebben velen zich desgevraagd aangemeld voor één- of meerdaagse projectondersteuning bij regionale 
brandweerkorpsen. Ook woonzorgcorporaties voor senioren en verenigingen van huiseigenaren konden op de hulp van 
het rookmelderteam rekenen. En voor de spontane actie van First Alert om de Vluchtflat in Amsterdam van 35 
rookmelders te voorzien, waren de vrijwilligers zo gevonden. Bijzonder toch weer dat je soms binnen een paar uur een 
groep kunt mobiliseren die op professionele wijze de hulp kunnen bieden, waar op dat moment behoefte aan is. 
  
Plafond geschikt of ongeschikt? 

Maar niet alleen euforie. Helaas is er ook een aantal rookmelders naar beneden gekomen. Niet alle plafonds blijken 
geschikt voor de handige dubbelzijdige kleefpads waarvan het Rookmelderteam gebruik maakt. En natuurlijk vallen 
rookmelders altijd (ggrrr..) in het holst van de nacht naar beneden! Navraag leert dat de vrijwilliger hier veelal al voor 
gewaarschuwd had. ‘Twijfelachtig of de melder op deze ondergrond blijft hangen mevrouw, maar laten we het maar 
proberen’. Uiteraard zijn de rookmelders bij diegenen die dit overkwam opnieuw opgehangen. Zonder probleem vonden 
we de vrijwilliger die destijds de plaatsing verzorgde, bereid om terug naar het betreffende adres te gaan. Om problemen 
te voorkomen werd de rookmelder nu, met toestemming van de hulpvrager, op de ‘ouderwetse manier’ bevestigd: met 
schroef en schroevendraaier. De plaatsingsinstructies zijn hierop aangescherpt en we vragen met nadruk om de 
bijgeleverde kleefpads alleen te gebruiken als de ondergrond glad en vlak is. 
  
Toekomst: we gaan verder 

Met zekere regelmaat komen de hulpaanvragen nu binnen (20-25 per week), waarbij we de inzet van de vrijwilligers zo 
goed mogelijk proberen te verdelen. Bij aanvang van het project konden we niet voorspellen hoe een en ander zou 
verlopen. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Op basis van de evaluatieresultaten hebben we besloten om het project 
ook in 2014 voort te zetten. We zouden het dan ook bijzonder op prijs stellen als we, zo nodig, een beroep op u mogen 
blijven doen. In de maand oktober, tijdens de brandpreventieweken, zullen vele brandweerregio’s ook het 
Rookmelderteam weer breed onder de aandacht brengen. Intern zijn we er klaar voor om de extra hulpaanvragen op te 
nemen en te verwerken. We hopen velen van u kort daarop aan de lijn te hebben en te kunnen inzetten op een 
‘plaatsingsklus’. 
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Belangrijk 

Door op deze link te klikken, komt u via een beveiligde route bij uw persoonlijke gegevens. Zou u deze gegevens willen 
controleren en zo nodig willen aanpassen? Indien u niet meer beschikbaar bent of het aantal keer dat we een beroep op u 
mogen doen wilt wijzigen dan kunt u dat ook hier aangeven. 
  
Nogmaals aan een ieder: héél hartelijk dank voor jullie inzet en voorgenomen inzet … want zonder jullie: geen 
Rookmelderteam! 
  
  
 

 

Hartelijke groet, 
Organisatie Rookmelderteam 
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