DOE MEE EN
WIN 1 VAN
DE 5 iPADS
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Stel je voor dat er thuis brand is…
Wanneer er brand is, moet je dat snel weten. Daar heb je een
rookmelder voor. Je moet ook weten hoe je zo snel mogelijk veilig
wegkomt. Een vluchtplan is een afspraak die je samen met je ouders
maakt over ‘wanneer de rookmelder afgaat bij brand’.

Vul de vragen samen met je ouder(s) in.
Stuur deze kaart op en maak kans op één van de vijf iPads.
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Test de rookmelders thuis. Druk op de testknop.
Alle rookmelders werken.
Eén rookmelder werkt niet. Dit heb ik natuurlijk aan mijn ouder(s) verteld.
Wij hebben geen rookmelders.

Maak een vluchtplan.
Als er bij jou thuis brand uitbreekt, wat doe je dan? Als je huis vol met
rook staat, zie je echt niets! Bij brand moet je kruipen om de rook niet
in te ademen. Test je vluchtroute zelf maar eens! Ga samen naar jouw
slaapkamer, doe een blinddoek om… Probeer dan je huis uit te komen.

Teken hier de vluchtroute als er brand uitbreekt in de keuken
en jij in je slaapkamer bent.

VUL OOK DE VRAGEN OP DE ACHTERZIJDE IN
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We hebben afgesproken dat we elkaar na het vluchten
buiten ontmoeten bij

De sleutel van de voordeur ligt altijd op dezelfde plek.
Ja
Nee

Hoofdsponsor:

Mede mogelijk gemaakt door:

STUUR DEZE INGEVULDE KAART METEEN IN.
DEZE ACTIE LOOPT TOT 15 DECEMBER 2012.

Dit is een campagne van:

E-mail:

Leeftijd:

Plaats:

Postcode:

Adres:

Naam:

Stuur op en maak kans op één van de iPads!

Wat doe jij bij brand?
Blijf kalm en waarschuw direct anderen in huis.
Vlucht via de afgesproken vluchtroute.
Vlucht altijd van boven naar beneden. Rook stijgt namelijk op.
Blijf dicht bij de grond en sluit deuren achter je.
Ontmoet elkaar buiten .
Bel de brandweer (1-1-2).
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Naar wie ga jij toe als de rookmelder afgaat?
Kinderen tot en met 14 jaar mogen meedoen. De voorwaarden van deze actie vindt u op www.brandweerplein.nl.
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Handtekening ouder(s)

Postzegel
niet nodig

1940 VC Beverwijk

Antwoordnummer 111

Nederlandse Brandwonden Stichting

6
Ja, ik heb de vragen gelezen en met
mijn zoon/dochter beantwoord.

