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28 juni 2017 
 

Bingelrade zet zich in voor het Rode Kruis 
 

Voor het eerst werd er tijdens de Rode Kruis Week in Bingelrade voor de lokale Rode Kruis afdeling 

Brunssum en Omstreken gecollecteerd. Dit was een mooi begin en een groot succes. Tezamen met de 

dorpen Jabeek en Merkelbeek werd een bedrag van € 624,05 opgehaald. In totaal heeft de afdeling  

€ 1.379,98 opgehaald. De opbrengst van de collecte gaat volledig naar de lokale afdeling Brunssum en 

Omstreken. De afdeling gaat dit geld gebruiken om EHBO-kennis onder kinderen en jongeren te vergroten.  

 

Nieuwe collectewijken: Merkelbeek, Jabeek en Bingelrade 
In de afgelopen jaren collecteerde het Rode Kruis alleen in Brunssum en Schinnen. Dit jaar wilde de 

goededoelenorganisatie ook de omliggende dorpen bij de collecte betrekken. Hoewel het vinden van 

collectanten de laatste jaren steeds moeilijker wordt, bleek het vinden van vrijwilligers in de dorpen 

Merkelbeek, Jabeek en Bingelrade helemaal niet zo moeilijk te zijn. Met veel enthousiasme meldden 8 

vrijwilligers zich aan. Hiervan waren twee vrijwilligers uit ons dorp. Met hart voor het werk voor het Rode Kruis 

haalden deze acht vrijwilligers maar liefst € 624,05 op; een ontzettend mooi bedrag voor een eerste collecte in 

deze dorpen. In de gemeente Brunssum werd € 755,93 opgehaald.  

 

 

Hoge opbrengst ondanks hitte 
De Rode Kruis Week begon met 

tropische temperaturen. Op de 

eerste collectedag was het 30C. 

Daar bleef het niet bij. Geleidelijk 

aan liep de temperatuur steeds 

meer op, met als uitschieter 35C 

op donderdag. Enkele 

enthousiaste collectanten met 

hartklachten konden door het 

warme en benauwde weer niet 

collecteren. Voor het Rode Kruis 

zeer begrijpelijk. Het is juist goed 

dat kwetsbare mensen zich 

bewust zijn van de risico's die dit 

warme weer met zich mee kan 

brengen en dus aan hun eigen 

gezondheid hebben gedacht. 

 

In ons dorp werd er onder andere gecollecteerd in de Dorpsstraat, Kruisstraat, Put-, Eind- en Beukenstraat. 

Ondanks dat veel mensen in de tuin zaten en de bel niet hoorden, hebben beide collectanten een mooi bedrag 

opgehaald. Een van de collectanten had graag meer wijken willen doen, zodat de Rode Kruis collectebus in het 

hele dorp rond zou zijn gegaan, en Bingelrade dus meer kon bijdragen aan het vergroten van de EHBO-kennis 

onder kinderen en jongeren. 

 

Het Rode Kruis in Brunssum is aangenaam verrast door de mooie opbrengst met dit warme weer. In 

tegenstelling tot vorig jaar heeft het Rode Kruis dit jaar zelfs ruim € 400,- meer opgehaald. 

 

  



 

 
EHBO-kennis onder kinderen en jongeren vergroten 
Tijdens de Rode Kruis Week stond EHBO in het onderwijs centraal. Bijna de helft van de 

jongeren van 10 tot 16 jaar weet niet wat ze moeten doen wanneer iemand onwel wordt en 

niet meer reageert.  

 

Een vriendje, dat lelijk valt, een moeder die onwel wordt of iemand die zich verslikt... Ook kinderen kunnen in 

een noodsituatie terecht komen. De eerste minuten zijn cruciaal en in sommige gevallen van levensbelang. Bel 

je 112, verbind je een wond op de juiste manier of geef je iemand een buikstoot? Het is belangrijk dat kinderen 

weten wat ze moeten doen wanneer iemand gewond is of onwel is.  

Uit een onderzoek blijkt dat 92% van de kinderen vindt dat ze les over EHBO op school moeten krijgen. Vanaf 

16 jaar mogen jongeren deelnemen aan een EHBO-cursus. Het beste zou zijn dat ook kinderen op de 

basisschool al les in EHBO krijgen, want ook voor kinderen is het belangrijk dat ze op de juiste manier kunnen 

en durven te handelen. Met de opbrengst van de collecte wil de Rode Kruis afdeling Brunssum en Omstreken 

de EHBO-kennis onder kinderen en jongeren vergroten. 

 

Hartelijke dank 
Afgelopen zaterdag werden de laatste collectebussen teruggebracht. In totaal hebben vrijwilligers € 1.379,98 

voor de lokale Rode Kruis afdeling opgehaald. Het Rode Kruis in Brunssum is zeer verrast met en tevreden over 

dit mooie bedrag dat tijdens deze tropische Rode Kruis Week is opgehaald. Via deze weg wil het Rode Kruis de 

collectanten nogmaals bedanken voor hun inzet en enthousiasme en alle mensen die een bijdrage hebben 

geleverd bedanken voor hun vrijgevigheid. 

 

Meer informatie over het Rode Kruis afdeling Brunssum 
Het Rode Kruis Nederland bestaat dit jaar 150 jaar. De Rode Kruis afdeling Brunssum e.o. is in 1935 opgericht en 

bestaat nu al meer dan 80 jaar. Het team bestaat uit 80 enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, jong en oud, 

die zich op verschillende gebieden actief inzetten voor de inwoners van Brunssum en omstreken. De vrijwilligers 

helpen kwetsbare mensen in de buurt en ondersteunen hen op verschillende manieren. Zo verlenen zij EHBO bij 

evenementen; geven zij workshops (zoals EHBO en reanimatie); en versterken zij de zelfredzaamheid bij 

kwetsbare mensen. Dit doen ze allemaal op vrijwillige basis. Waarom? Omdat zij menselijk leed willen 

voorkomen en verzachten. 


