De brandweer doet meer dan blussen.
Op een mooie zomerse dag, vlak voor het begin van de zomervakantie bezocht ik een
voorlichtingsbijeenkomst over brandveiligheid. Het was een interessante themamiddag
en ik vond het jammer dat er zo weinig belangstellenden waren. Maar, de belangstelling
van de aanwezigen was groot.
Maurice Kauffman gaf in ‘woord en beeld’ een uitvoerige voorlichting over brandveiligheden. Met name voor de oudere senioren was het interessant en leerzaam om kennis
te nemen van de reële gevaren die in de woningen bestaan. Uit de cijfers die hij ons
voor ogen hield bleek dat velen zich niet bewust zijn van de ernstige gevolgen die brand
kan hebben. Ook brand zit soms in een klein hoekje.
Vanzelfsprekend sprak hij in het bijzonder over de brandveiligheid voor senioren. Ik citeer uit de folder, die hij de deelnemers kregen, en waaruit bleek dat de brandweer over
die veiligheid goed heeft nagedacht en er zelfs op de basisscholen aandacht aan
schenkt.
“Zelfstandig wonende senioren zijn vaak kwetsbaar in geval van brand, omdat de
meeste senioren zelfstandig en alleen wonen. Bij brand moeten zij zich zonder directe
hulp van huisgenoten in veiligheid stellen. Senioren zijn in het algemeen even gezond
als jongere mensen, maar toch kunnen vitaliteit en mobiliteit enigszins zijn verminderd.
Dit kan ertoe leiden dat senioren bij brand minder goed in staat zijn hun woning te ontvluchten. Het is daarom belangrijk de kans op brand tot een minimum te beperken.
Daarbij wil de Brandweer Kennemerland graag helpen.”
Het voert te ver om de 10 brandveiligheid tips uit de folder die we kregen over te nemen.
Enkele tips zijn:
vlam in de pan nooit blussen met water,
rook niet in bed en luie stoel. De kans is groot dat u in slaap valt en dat er
brand ontstaat,
rook melders (laten) plaatsen kan je leven redden
wie 65 jaar of ouder is kan een gratis brandveiligheidsinspectie aanvragen
via het e-mailadres: brandveiligleven@vrk.nl
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