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Beste vrijwilligers,
Voor het Rookmelderteam was 2013 een bijzonder jaar! Zowel voor als ook achter de schermen is er bijzonder veel
gebeurd. Graag blikken we middels deze e-mail met u terug op het laatste kwartaal van 2013 en praten we u bij over
hetgeen we voor 2014 voor het rookmelderteam in petto hebben!
1051 aanvragen
Een mijlpaal bereikt! Per eind december 2013 hebben in totaal 1051 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. Heel hartelijk dank hiervoor!
Gering doch gestaagd blijven de hulpaanvragen nu binnenkomen (ca. 20 per week) en dat is fijn, want volgens de
statistieken blijkt dat nog steeds dat bijna 38% van de ouderen geen werkende rookmelder heeft hangen. Middels diverse
acties wordt 2014 gebruikt om dit percentage verder omlaag te brengen.
Initiatief IJsselstein: ‘Rookmelders redden levens!’
Eind vorig jaar heeft de gemeente IJsselstein in haar gemeente de door henzelf ontwikkelde folder ‘Rookmelders redden
levens’ verspreid, begeleid met een brief waarin alle ‘IJsselsteiners’ die nog geen rookmelder hebben hangen, worden
opgeroepen een rookmelder te plaatsten. De rookmelders konden tegen betaling of in ruil voor donateurschap van de
Brandwonden Stichting, op het gemeentehuis worden opgehaald.
Voor diegene die niet in staat waren de rookmelder zelf te plaatsen, werd de hulp ingeschakeld van een team vrijwilligers,
waaronder ook het Rookmelderteam. In totaal zijn er 159 rookmelders opgehaald en geplaatst. Een mooi initiatief, waarbij
de noodzaak van werkende rookmelders goed onder de aandacht werd gebracht en tevens het werk van de Brandwonden
Stichting werd ondersteund.
Vanuit onze achterban weten we dat er de afgelopen maanden nog een aantal van dit soort ‘IJsselstein’ initiatieven is
geweest. Fantastisch toch, dat gemeenten zit soort acties zelf initiëren!
Geer en Goor en het Rookmelderteam
Geer en Goor 'gaan toch nog effe door' en organiseerden op woensdag 11 december een benefietgala om zoveel
mogelijk geld op te halen voor het Nationaal Ouderenfonds. Iedereen die geld wilde doneren, werd door Geer & Goor met
open armen ontvangen. Uiteraard was de koppeling met het Rookmelderteam snel gelegd. De Brandwonden Stichting
doneerde geen geld, maar bood het Nationaal Ouderenfonds 100 rookmelders (gesponsord door First Alert) + de
plaatsing daarvan aan. De aandacht voor het project Rookmelderteam in deze live uitzending was daarbij mooi
meegenomen!
Binnenkort overleggen we met het nationaal Ouderenfonds bij welke ouderen de rookmelders opgehangen worden en
zullen we een beroep doen op de vrijwilligers die daarbij in de buurt wonen.
Rookmeldertest Tros Radar
In testcentrum Efectis werd een woonkamer nagebouwd, waarin een woningbrand werd gesimuleerd. Hierbij was te zien
hoe verwoestend en vooral hoe snel een brand zich ontwikkelt. Vroeger had je zo’n 17 minuten om je huis uit te komen bij
brand, tegenwoordig nog maar 3 minuten. Door het gebruik van kunststof materialen in meubels en stoffering en door
beter geïsoleerde huizen, wordt een brand veel sneller heel gevaarlijk.
Het doel van deze test was om de kijker ervan te overtuigen dat het plaatsen van een werkende rookmelder van groot
belang is. Uiteraard werd daarbij aangegeven dat als mensen dit zelf niet (meer) kunnen, ze een beroep op het
rookmelderteam mogen doen.
Alle geteste rookmelders werkten gelukkig naar behoren. De verwachte levensduur van een rookmelder is net zo lang als
de garantie op de rookmelder. Dus wanneer de garantie verlopen is, wordt het tijd de rookmelder te vervangen!
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Floris Van Bommel
Sinds 17 januari jl. 2014, is bij alle schoenwinkels die Van Bommel schoenen in hun assortiment hebben, de speciale
brandweer-sneaker te koop. De opbrengst van de schoen gaat naar de Brandwonden Stichting. De modieuze schoen voor
mannen en vrouwen is voorzien van speciale strepen en het brandweerlogo.

Floris van Bommel zelf geeft aan dat de reacties overweldigend waren: "Na de lancering knalden onze twitter- en
facebook-kanalen uit hun voegen. Er zijn veel mensen in beweging gekomen om rond de release van de sneaker iets te
organiseren: brandweerregio's, kazernes en onze eigen dealers. Bij het kopen van de schoen wordt de
brandveiligheidsboodschap overgebracht. Iedereen die de sneaker in de winkel koopt, tekent voor het in ontvangst nemen
van de brandveiligheidsvoorschriften en zegt toe deze te lezen. Anders mag de schoen ‘van Floris' niet worden
verkocht...".
Plafond geschikt of ongeschikt?
Niet alle plafonds blijken geschikt voor de handige dubbelzijdige kleefpads waarvan het Rookmelderteam gebruik maakt.
Gebruik de bijgeleverde kleefpads alleen als de ondergrond glad en vlak is. Bij twijfel de kleefpads niet gebruiken! Plaats
de rookmelder dan, met toestemming van de hulpvrager, op de ‘ouderwetse manier’: met schroef en schroevendraaier of
met kit.
Check uw gegevens
Door op deze link te klikken, komt u via een beveiligde route weer 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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