RODE KRUIS WICHELEN REKENT OP UW STEUN
De laatste maanden is de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis aan een vernieuwing bezig. Dit op
vlak van wagenpark en materiaal als op vlak van huisvesting.
Eind 2012 werd de oude materiaalwagen vervangen door een tweedehands interventievoertuig. Dit
voertuig bevat alles wat nodig is om 2 volledig uitgeruste medische hulpposten te ontplooien en kan
tegelijk eveneens 5 personen vervoeren. Dit interventievoertuig werd volledig gekocht en ingericht
met lokale middelen en dit is toch al gauw een serieuze hap uit het budget.
Dit nieuwe voertuig zal voor elke preventieve opdracht worden gebruikt, zoals wielerwedstrijden,
grootschalige evenementen enz. Het tweede doel van dit voertuig is de rampenhulpverlening in onze
regio helpen versterken en dit komt dan weer iedere burger ten goede.
Qua huisvesting worden de oude en bouwvallige garages vervangen. In deze garages staan onze
voertuigen en aanhangwagen gestald. Deze waren zeer dringend aan vernieuwing toe. Aangezien de
garages eigendom van de gemeente zijn zullen deze herbouwd worden door de gemeente wichelen.
Voor de kosten van de afwerking, waaronder de sectionaalpoort en een deel van de isolatie, zullen
wij als afdeling zelf bijleggen. Ook hier vormt dit bedrag enkel lokale middelen en is ook dit een
serieuze hap uit onze kas.
We zouden dan ook graag onze werking weer wat financiële ademruimte geven. Dit doen we door in
het weekend van 20 en 21 april een eetfestijn te houden. Hier wordt warme beenhesp met
aardappelbereidingen geserveerd. Voor kaarten kan je terecht bij elke vrijwilliger van de afdeling
wichelen op via hulpdienst@wichelen.rodekruis.be. De kaarten kosten 13€ voor volwassenen en 7€
voor kinderen tot 14 jaar.
De week ná ons steakfestijn start Rode Kruis Vlaanderen met hun nationale actie “Stickerverkoop” en
zullen ook wij hier actief aan deelnemen. Onthoud dat de opbrengst van elke sticker die je koopt,
naar de plaatselijke afdeling gaat. Koop je dus je sticker in Aalst, Wetteren of Schoonaarde, weet dan
dat uw plaatselijke afdeling daar geen voordeel uit haalt. Daarom willen we u vragen om ons te
steunen en een sticker te kopen in Wichelen, verkocht door één van onze vrijwilligers óf door iemand
van een meewerkende jeugdbeweging. Deze jeugdbewegingen worden dan weer door ons gesteund
met 1€ per door hun verkochte sticker.
We hopen op een of op allebei van bovenstaande manieren op jullie steun te mogen rekenen. Onze
afdeling kan uw steun hard gebruiken.
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