Koken kost geld

DRINGEND GEVRAAGD:

ook bij het Rode Kruis

Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers
om onze vrijwilligersgroep te versterken ! !

Ons jaarlijkse uitgavenbudget bedraagt ongeveer 15.000
euro: verzorgingsmateriaal, ziekenwagen, uitleenmaterialen,
bloedafnames, cursussen en opleidingen.

Heb je zin om je ten dienste te stellen van je medemensen in nood en te werken aan een
betere wereld?

Dankzij de lidgelden en giften, de stickerverkoop en de
steun van het Gemeentebestuur, slagen we er net in om
onze jaarlijkse doelstellingen te realiseren.

Het jaarlijks lidgeld kost 5 euro.
Giften zijn uiteraard méér dan welkom.
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Gelieve te betalen d.m.v. de overschrijvingsopdracht op
keerzijde, met vermelding van ‘Lidgeld 2016’ of ‘Gift 2016’.

Info:

Wil je mee genieten van de plezante en vriendschappelijke sfeer binnen onze vrijwilligersgroep?
Ben je bereid om je engagement en je talenten nog te versterken met degelijke opleidingen?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Info:
Ludo Lenaerts, tel. 0474 34 44 69
pr@waasmunster.rodekruis.be

Rodekruislokaal
vanaf voorjaar 2016

Secretaris:
Vernimmen Marie-Rose, tel. 0474/63.89.40
marierose.vernimmen@telenet.be

Nieuw adres:
Neerstraat 100, 9250 Waasmunster

WAASMUNSTER

HELP ONS
HELPEN

penningmeester Bert Dauwe,
tel. 09/330.53.31

penningmeester@waasmunster.rodekruis.be

meer info

www.rodekruis-waasmunster.be

volg ons

Luc Bontinck

We werken momenteel met een 10-tal
effectieve vrijwilligers, die jaarlijks
verschillende hulpdiensten ter harte
nemen: dit alles volledig onbezoldigd!

Info:
Willy Leemans, verantw. hulpdienst,
tel. 0496/27.15.62
Freddy Durinck, adjunct-verantw.,
tel. 052/46.21.29

hulpdienst@waasmunster.rodekruis.be

Opleidingen & cursussen
Onze plaatselijke afdeling gaat er prat
op dat ze jaarlijks een cursus eerste hulp
en helper organiseert, waar elkeen de
kans krijgt om de belangrijkste E.H.B.O.technieken onder de knie te krijgen. Het is
telkens een fijne en gezellige ervaring om
een groep ‘helpers’ op te leiden.

We hebben ter beschikking:
krukken (voor volwassenen en kinderen),
rolstoelen, looprekken, enz.

Voor wie?

Ben je tussen de 18 en 65 jaar oud en nog
geen bloeddonor? Aarzel dan niet om bloed
te komen geven op onze volgende bloed
afnames in 2016:

Iedereen kan hierop beroep doen mits
een kleine vergoeding. Leden kunnen
gedurende 3 maanden het materiaal gratis
gebruiken.

18-01-2016 en 25-01-2016
18-04-2016 en 25-04-2016
18-07-2016 en 25-07-2016
17-10-2016 en 24-10-2016

Voor meer informatie of uitlening materiaal:

Info:

Baeke Francine,
Hoogstraat 47, 9250 Waasmunster,
tel. 052/46.15.13
Graag vooraf een telefoontje.

Mariëtte Van Goethem, tel. 052/46.07.55

Onze volgende cursus start op maandag
15 februari 2016!
Bovendien worden er tal van opleidingen
georganiseerd op maat van bepaalde
doelgroepen (jeugd- en sportverenigingen,
scholen, senioren …).

Info:
Ann De Jonghe, tel. 0476/69.58.77

vorming@waasmunster.rodekruis.be
meer info

www.rodekruis-waasmunster.be

✂

Je kent ze wel: onze hulpverleners in hun
opvallend werkpak, paraat bij alle grote
manifestaties met risico: de 10 Miles,
de wielerwedstijden, de jaarmarkt enz…
Zij worden permanent bijgeschoold, zodat
ze steeds met de nodige deskundigheid
medische hulp kunnen bieden.

Dankzij uw financiële steun, heeft onze
afdeling een medisch-sociale uitleendienst
uitgebouwd.
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Neem je tijd en lees hem eens rustig
door. Hopelijk spreken sommige dingen
je persoonlijk aan. Misschien krijg je zin
om zelf mee te helpen als vrijwilliger,
misschien word je nu ook bloedgever,
misschien wil je onze bestuursploeg
vervoegen?

Hulpdienst

Enkele vrijwilligers van onze afdeling zetten
zich in voor een vlot en aangenaam verloop
van de periodieke bloedafnames (4 keer per
jaar in Hoogendonck).
Alles gebeurt onder strenge
medische controle van de medici en
verpleegkundigen van de Rode Kruisbloedtransfusiedienst.

Als het kriebelt, laat je horen !

voorzitter@waasmunster.rodekruis.be

Uitleendienst

K R E D B E B B

Hier zijn we dan weer. Niet met een
gewone brief, maar met een handige
folder, vol met praktische informatie over
onze plaatselijke afdeling.

Bloedafname
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Jaarlijks doen we een beroep op jullie
allemaal om onze plaatselijke Rode Kruisafdeling financiëel te ondersteunen door
de betaling van het lidgeld of een gift.

