
Rode Kruis



Het Rode Kruis is een humanitaire 

noodhulporganisatie. 

Wij komen in actie in Nederland tijdens 

evenementen (EHBO), bij grote ongevallen en 

natuurrampen zoals overstromingen (Noodhulp), 

Restouring Family Links (RFL) en Humanitair 

Oorlogsrecht (HOR).

Maar het Rode Kruis helpt ook voorkomen door

Goed Voorbereid te zijn.

Rode Kruis



Goed Voorbereid

Welke activiteiten bieden we aan?

• Rode Kruis aan Huis

• Preventief WoonBeheer

• Contactcirkel

• Workshop Goed Voorbereid



Huisbezoek Rode Kruis aan huis

Een Rode Kruis vrijwilliger geeft deelnemers tijdens een 
huisbezoek persoonlijk advies. Tijdens een eerste gesprek 
behandelt de vrijwilliger val-, inbraak- en brandpreventie. 
Deelnemers krijgen praktische tips om risico’s in huis te 
beperken. Ook bespreekt de vrijwilliger met de deelnemer 
wie hem of haar zou kunnen helpen als er iets mis gaat. In 
een tweede gesprek monitort de vrijwilliger de opvolging 
van de gegeven adviezen en gaat na of verdere 
ondersteuning nodig is.

Rode Kruis aan Huis



Preventief WoonBeheer (PWB)

In het project Preventief WoonBeheer (PWB) zorgt het 
Rode Kruis door middel van kortdurende praktische hulp 
dat fysieke noodsituaties worden voorkomen. Door 
vervuiling en verzameling kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan voor bewoners en omgeving. Samen met de 
hulpvrager gaat een vrijwilliger van het Rode Kruis aan de 
slag om een veilige woonsituatie te creëren.

PWB



Contactcirkel

Een contactcirkel bestaat uit een groep mensen die op 
elkaar letten door elke dag even (telefonisch) contact met 
elkaar hebben. Reageert iemand binnen de afgesproken 
tijd niet? Dan alarmeert de cirkel iemand om een kijkje te 
nemen. Zo blijft het nooit onopgemerkt als er iets aan de 
hand is. 
Het Rode Kruis helpt om samen een contactcirkel op te 
zetten.

Contactcirkel



Workshop Goed voorbereid 

De interactieve workshop ‘Goed voorbereid’ behandelt 
veelvoorkomende risico’s in de directe leefomgeving. In 
verschillende werkvormen leren deelnemers van de 
workshop hoe ze voor hun eigen veiligheid zorgen in 
geval van nood, en hoe zij anderen kunnen helpen.

Workshop GV



Workshop GV

Wat behandelen we in de workshop?

• Noodsituaties

• Brand

• Vallen 

• Inbraak

• Babbeltruc



Wat is nodig?

Het Rode Kruis 
is een 

Goed Doel

Sponsoren

Vrijwilligers



Vragen??



Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

Susan Langermans
Projectleider Goed Voorbereid

goedvoorbereid.brabantzuidoost@rodekruis.nl
06-18522564

Interesse?

mailto:goedvoorbereid.brabantzuidoost@rodekruis.nl

