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28 september 2012 van 09:00 tot 19:00 uur wordt de 7e Reanimatie estafette Limburg gehouden in het 
Raayland College - Leunseweg 6 in Venray. 
Kijk ook op http://reanimatie-estafette.nl  
Wat houdt deze estafette in?  
Om 9.00 uur start de eerste groep teams. Het doel is dat een team bestaat uit: een professional van de 
ambulancedienst, een burgerhulpverlener van de Stichting Hard voor Hart, een bestuurslid van de gemeente 
Venray, een persoon van het Rode Kruis, een scholier en een instructeur. Als er uit een bepaalde groep geen 
vrijwilligers zijn, dan wordt het team aangevuld met een burgerhulpverlener. Na 16.00 uur, als de school uit is, zal 
dit vaker voorkomen. 
Deze teams worden telkens om het uur gewisseld.  
De gemeenteraadsleden worden vooraf opgeleid om mee te kunnen doen. 
Om deze reanimatie-estafette tot een succes te maken, willen we jullie vragen je hiervoor op te geven. 
Stuur een mail naar info@hardvoorhart.nl 
Wil je meedoen, geef je nu al op, zodat we een idee krijgen, hoeveel vrijwilligers er mee willen doen. Heb je een 
voorkeurstijd, geef dit aan, we houden hier rekening mee. 

Beste vrijwilliger / hulpverlener, 
 
De allereerste nieuwsbrief van de Stichting Hard voor Hart – Venray. Waarom deze brief? 
Er zijn enkele zaken, welke wij (het bestuur van de Stichting Hard voor Hart) graag onder de aandacht willen 
brengen van onze burgerhulpverleners, zoals de reanimatie-estafette in september en het meer bekendheid willen 
geven aan onze website. 

Venray versus Limburg 
We hebben in de provincie Limburg het aantal inwoners, de oppervlakte (km2), aantal vrijwilligers en het aantal 
geregistreerde AED’s 1) op gemeente niveau met elkaar vergeleken. 
In Limburg wonen 1.114.680 mensen, verdeeld over 32 gemeenten. Er zijn 4.831 inwoners, welke zich 
burgerhulpverlener mogen noemen. In de provincie hangen 529 geregistreerde AED’s. 
Hoe scoort Hard voor Hart – Venray hierin? 
% Vrijwilligers versus inwoners: 3de plaats; 
Aantal AED’s versus oppervlakte: 12de plaats; 
Aantal AED’s versus inwoners: 2de plaats.  
Kijk op de site: http://hardvoorhart.nl/rapportage  voor het volledige overzicht. 
 
1) Er zijn een aantal bedrijven, winkels, verenigingen, welke een AED apparaat hebben, maar  niet bekend zijn bij de RAV. Deze4 vallen hier buiten. 

Stichting Hard voor Hart - Venray 

Op onze website www.hardvoorhart.nl kunt u allerlei informatie vinden. Niet alleen wat de stichting inhoudt, maar 
ook wat is voor mij als vrijwilliger van belang. Zoals Cursussen, Handleiding, Nazorg, Rapportage,  
Ook kunt u daar terecht met het stellen van vragen. 
Regelmatig worden er nieuwe items geplaatst.  
Ook kunt u ons vinden op Facebook http://www.facebook.com/hardvoorhart.venray  en  
Twitter https://twitter.com/#!/HardvoorHart   
 

Op 22 juni a.s. gaan wij tijdens Venray Muziek Totaal flyeren. Want binnen de gemeente 
Venray hebben we nog lang niet voldoende burgerhulpverleners.  
Kent u mensen in uw omgeving, welke interesse hebben, laten zij zich aanmelden via 
onze website http://hardvoorhart.nl/word-vrijwilliger  

Wij danken u voor het lezen van deze nieuwsbrief. 
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via communicatie@hardvoorhart.nl of via 
Twitter of Facebook. 

http://reanimatie-estafette.nl/
mailto:info@hardvoorhart.nl
http://hardvoorhart.nl/rapportage
http://www.hardvoorhart.nl/
http://www.facebook.com/hardvoorhart.venray
https://twitter.com/
http://hardvoorhart.nl/word-vrijwilliger
mailto:communicatie@hardvoorhart.nl

	Nieuwsbrief juni 2012

