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Gemeenschapsraad Rode Kruis Vlaanderen 

01/10/2022 

Geachte mevrouw Steenssens, beste Laurette,(gemeenschapsvoorzitter) 

Geachte heer Van De Kerckhove, beste Philippe (gedelegeerd 

bestuurder),  

Geachte ondervoorzitters, beste Hans en Filip 

(gemeenschapsondervoorzitters) 

Geachte provincievoorzitter (Stef Meynendonckx),  

Geachte burgemeesters (Frans de Bont, Baarle-Hertog, en o.v. Marjon 

de Hoon-Veelenturf, Baarle-Nassau)  

Maar vooral, beste vrijwilligers,  

 

Fijn om weer eens op deze bijzondere plek, fijn om bij bijzondere 

mensen te zijn.  Ik hoop dat jullie een goede Gemeenschapsraad 

achter de rug hebben. Het doet me veel plezier om jullie net als 

6 jaar geleden te kunnen toespreken en bovenal om jullie meest 

hartelijk te danken. 

 

Zowat 160 jaar geleden riep Henri Durant de bevolking op om 

de vele duizenden slachtoffers van de Solferino-veldslag 

eerste dringende medische hulp toe te dienen.  

Een oproep met een verreikende en ingrijpende impact die nog 

altijd bepalend is voor het hart en het fundament van jullie 

mooie organisatie.  

 

Uiteraard wijzigden de omstandigheden en tijdsgeest aanzienlijk.  

Maar de noden zijn en blijven minstens even of zo mogelijk zelfs 

nog acuter. 
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Dat geldt ook voor de aard van de risico’s, uitdagingen en 

behoeften op het terrein.  

Meer dan ooit is het Rode Kruis druk bevraagd en tegelijkertijd 

een haast vanzelfsprekende, trouwe en vertrouwde jarenlange 

bondgenoot. Nochtans, niets van wat jullie doen is evident, laat 

staan vrijblijvend want het resultaat van zoveel inzet, 

professionalisme en engagement.  

Het aanhoudende conflict in Oekraïne en de vreselijke impact 

ervan op zovele levens laten niemand onberoerd.  

Meer dan 50 nationale Rode Kruisverenigingen van de 190 

zetten zich in om bijstand te verlenen. Van gezondheidszorg over 

humanitaire bijstand tot bescherming en de hereniging van 

families.     

 

Specifiek in Vlaanderen tracht het Rode Kruis zijn steen bij te 

dragen aan de opvang van de grootste vluchtelingenstroom 

in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.  

Zo zijn jullie nauw betrokken bij de bouw en uitbating van 

nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen in Mechelen en 

Sint-Laureins.  En zo maken jullie zo mee het verschil in het 

voorzien in oh zo nodige opvangplaatsen.   

 

Rode Kruis-Vlaanderen blijft ook een zeer actieve en 

gewaardeerde partner voor de opvang van andere kandidaat-

vluchtelingen.  In april opende een nieuw opvangcentrum in 

Boom na de sluiting van het centrum in Mechelen.  
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Enkele weken geleden ging ook het nieuwe, tijdelijke 

noodopvangcentrum in Berlaar open, een essentiële stap in 

het aanpakken van de huidige vluchtelingencrisis. 

 

Beste vrienden, 

 

Ook tijdens de coronapandemie stonden jullie vrijwilligers volop 

in de vuurlinie.  

Sinds het uitbreken ervan waren jullie met de inzet van 

crisisvrijwilligers, inclusief Rode Kruisvrijwilligers, van 

onschatbare waarde in woonzorgcentra, triagepunten, andere 

zorginstellingen. Jullie tool www.helpdehelpers.be maakte écht 

en op het juiste moment een wereld van verschil.   

 

Daarnaast konden hulpverleners rekenen op de onontbeerlijke 

verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen en was 

ook jullie inzet in vaccinatiecentra bijzonder waardevol. 

 

Maar jullie doen nog zoveel meer: van veilige 

bloedbevoorrading tot hulp aan de meest kwetsbare mensen 

in binnen- en buitenland.   

 

Met jullie investeringen in EHBO – en reanimatieopleidingen 

versterken jullie de zelfredzaamheid van de bevolking zowel 

thuis, op school, in de sportclub als op het werk.  

Het is de beste, zo niet de enige manier om een levensreddend 

netwerk van first responders uit te bouwen.   

 

http://www.helpdehelpers.be/
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Voorts bieden jullie eerste noodhulp aan slachtoffers bij 

ontwrichtende gebeurtenissen zoals aardbevingen, terro-

aanslagen of verwoestende overstromingen, zoals die van vorige 

zomer in de Vesdervallei en daarbuiten.  

 

 

Ook in onze provincie, dames en heren, bent u met uw 62 

afdelingen in 5 regio’s alomtegenwoordig. 

 

3.638 -overwegend vrouwelijke- vrijwilligers, zijn de 

professionele, humane kracht achter de toegewijde inzet die voor 

slachtoffers van rampen, voor patiënten, kwetsbare ouderen of 

jongeren niet zelden het verschil maken tussen leven en dood, 

tussen – ondanks een trauma of verlies- op de ene of de andere 

manier verder kunnen met het leven of een levenslang verdriet. 

 

Elkaar helpen en bijstaan -vooral dan op medisch, sanitair 

en psychosociaal vlak- blijft veruit de belangrijkste uitdaging 

en opdracht. 

Zoals dat gebeurt door een bezoekje aan ouderen thuis of in een 

woonzorgcentrum of door een Dringende Sociale Interventie 

waarvoor 273 vrijwilligers voortdurend paraat staan. 

 

Dan wel dankzij de 333 brugfiguren die in onze provincie actief 

zijn om maatschappelijk kwetsbare kinderen extra te 

ondersteunen. 
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Dames en heren, 

 

Toen een dodelijke gasontploffing Turnhout op Oudejaarsavond 

2021 opschrikte, bleken zowel de efficiënte 

rampenparaatheid als de cruciale coördinatie tussen de 

provinciale afdelingen van het Rode Kruis én de 

hulpdiensten andermaal van kapitaal belang. 

De samenleving, wij allemaal kunnen er de uitstekend 

opgeleide vrijwilligers die te allen tijde paraat staan en 

beschikbaar zijn, niet dankbaar genoeg voor zijn. 

 

Zoveel deskundigheid bewijst dat jullie medewerkers zeer 

geregeld deelnemen aan preventieve hulpacties en 

rampenoefeningen. 

Het bewijst dat bijscholing, training en vorming voor jullie 

een topprioriteit is, net zoals dat geldt voor onze 

noodplanningsdiensten.  En terecht. 

 

De lat hoog leggen loont, vooral ook bij evenementen en 

festivals.  Afgelopen zomer konden we in de provincie 

terugblikken op geslaagde edities van bijvoorbeeld Graspop in 

Dessel, Tomorrowland, de Antilliaanse Feesten en de Dodentocht. 

Inmiddels mogen jullie er als Rode Kruis-Antwerpen prat op gaan 

dat -dankzij de constructieve samenwerking met Campus 

Vesta- het materiaal van de hulpdiensten er een goed 

onderkomen vond.  

Dit zorgt voor een vanzelfsprekende synergie op een uitgelezen 
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locatie.  

 

Ik hoop van harte dat we daar eind dit jaar, dankzij de 

ondersteuning van MEIVA vzw -het Multidisciplinair En 

Innovatief Veiligheidsfonds Antwerpen- een prachtige 4X4 jeep 

aan kunnen toevoegen.  

 

Dames en heren, 

 

Voor Martin Luther King was de meest belangrijke vraag in dit 

leven: wat doe je voor een ander?  

Voor al jullie medewerkers, voor alle Rode Kruis vrijwilligers, voor 

alle opleiders en bij uitbreiding voor allen die de reanimatie- en 

EHBO-opleiding volgden, luidt het antwoord: ontzettend veel. 

Ontzettend veel!  

 

Jullie gewaardeerde werking en hartverwarmende solidariteit 

doen deugd, niet alleen maar toch vooral in deze tijden.  

Het verheugt me dat jullie in een tijdsgeest van veranderend 

vrijwilligersengagement, nog steeds zoveel vrijwilligers aan 

jullie organisatie kunnen binden. Het zegt alles over de rol en 

impact van jullie organisatie. 

 

Daarom, ga alsjeblieft verder op hetzelfde elan, blijf gedreven 

en gemotiveerd de schouders zetten onder het unieke Rode 

Kruis-project. 

 

Ontdek en ervaar de kracht van verbinding. De rol van burgers 
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om elkaar te helpen kan niet overschat worden. 

 

Ik ben er zelf ten volle van overtuigd dat zorgzame en 

veerkrachtige gemeenschappen tevredener en gelukkiger zijn. 

Of zoals eens zo mooi geparafraseerd door schrijver Jackson 

Brown Jr: “Remember that the happiest people are not those 

getting more, but those giving more.”  

 

 

 

Dus oprecht bedankt, bedankt, bedankt voor al jullie inzet, 

kracht en engagement, namens mezelf, namens alle inwoners van 

onze provincie en ver daarbuiten.  

 

Tot slot vernam ik dat jullie organisatie op 25 november  

50 kaarsjes mag uitblazen.  Ik wil jullie bij deze reeds van harte 

feliciteren met dit unieke jubileum én jullie veel succes 

wensen met jullie toekomstige werking. 

 


