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Beste vrijwilliger / hulpverlener,

In deze nieuwsbrief blikken we nog even terug op de reanimatie-estafette en kijken we vooruit naar de Dag van de 
Vrijwilliger.
Andere onderwerpen zijn: AED in het donker en enkele naamsveranderingen.
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28 september 2012 werd de 7e Reanimatie estafette Limburg gehouden. Het was een gezellige drukte, niet alleen 
met leerlingen van het Raaylandcollege, maar er waren bezoekers uit het hele land. Zowel Bert van Marwijk, als 
Hein Vergeer (onder de jeugd minder bekend) deden mee aan de reanimatie-estafette. 
Via onze website www.hardvoorhart.nl krijg je door de gemaakte foto’s een impressie van deze dag.
Onze vrijwilligers, welke mee hebben gedaan aan de reanimatie-estafette, kregen een hesje met logo. Hierdoor 
konden zij zich onderscheiden van de rest. Uiteraard mochten zij deze hesjes mee naar huis nemen. 
De gastheer van de 8e reanimatie-estafette (op vrijdag 27 september 2013) is de gemeente Landgraaf. 

Een woord van dank is natuurlijk op zijn plaats voor het Raayland college.
Het Raayland college Venray heeft van de reanimatie-estafette een mooi evenement gemaakt. 
Het was en is bewonderenswaardig om de inzet van de scholieren te zien, om andere mensen te helpen. 
Wij hopen uiteraard dat de leerlingen (met reanimatiecertificaat) zich aan zullen melden bij onze stichting, om 
zodoende hun kennis te kunnen gebruiken, als iemand hun hulp hard nodig heeft.

Zaterdag 10 november wordt in Venray de Dag van de Vrijwilliger gehouden. 
Er is een infomarkt van 11.00-14.00 uur. In de winkel Rozemarijn & Thijm aan de Grote Markt 20 hebben wij een 

Enkele bestuursleden zijn bezig met een inventarisatie van de AED’s, om te achterhalen, welke in het donker

infotafel. Wederom is het hoofddoel om bezoekers uit de gemeente Venray te vragen vrijwilliger te worden bij onze 
stichting. Aansluitend aan de infomarkt worden alle vrijwilligers, dus ook jullie, in de foyer van de schouwburg verwacht 
voor o.a. de feestelijke prijsuitreiking van de vrijwilligersorganisatie van het jaar. 

Wilt u uw reanimatiecursus opfrissen? Heeft u ondersteuning nodig bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand? 
Hiervoor ontwikkelde de Hartstichting de gratis Reanimatie App. http://www.hartstichting.nl/hartstichting/apps

Enkele bestuursleden zijn bezig met een inventarisatie van de AED s, om te achterhalen, welke in het donker 
hangen. Voorlopige conclusie is, dat bijna de helft onvoldoende is verlicht . 
In overleg met de gemeente proberen we dit probleem op te lossen. Tot die tijd zou een mogelijke oplossing kunnen 
zijn: maak gebruik van het licht van je GSM.
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De RAVLN (Regionale Ambulance Voorziening Limburg-Noord) heet voortaan: 
AmbulanceZorg Limburg-Noord. Zie ook de vernieuwde site: http://www.ambulancezorgln.nl

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 o a Cursussen Handleiding Nazorg Rapportage Ook kunt u daar

Per 1 april 2012 is AED-Alert overgenomen door de stichting Hartslag voor Nederland. Deze stichting is opgericht door 
een aantal ambulancediensten met als doel meer eenduidigheid te bewerkstelligen op het gebied van het alarmeren 
van burgers bij een reanimatie. 
Het doel is, dat alle ambulancediensten van Nederland zich aansluiten bij deze stichting. 
Hierdoor zal het alarmeringssysteem AED-Alert een nieuwe naam krijgen: HartslagNu http://www.hartslagnu.nl/
De realisatie hiervan staat voor dit najaar gepland.

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

wat is voor mij als vrijwilliger van belang. Zoals o.a. 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


