Aan alle buurtbewoners van Rooseveltweg (flat Tweeling) en directe omgeving
Onderwerp: AED voor uw buurt
Wageningen, Juli 2019
Beste buurtbewoners,
Weet u dat er in Wageningen tientallen keren per jaar sprake is van een hartstilstand?
En dat de overlevingskans vergroot wordt als er binnen 6 minuten een AED (apparaat wat helpt bij
reanimeren) en een burgerhulpverlener ter plaatse is?
In uw buurt hangt nog geen AED.
Wat kunnen we hier aan doen?
Stichting AED Wageningen is een actie opgestart. Samen met u en uw donatie hopen wij uw wijk
veiliger te maken.
Uw donatie aan uw wijk AED kan worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:
NL 36 RABO 0342 4577 13 t.n.v. Stichting AED Wageningen o.v.v. Actie Flat Tweeling.
Als er voldoende geld is ingezameld kan er een AED aangeschaft worden en zal deze aan de zijkant
van Flat Tweeling gemonteerd worden. Dit kunt u op onze website en facebook blijven volgen.
Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat er voldoende opgeleide mensen zijn die zich hebben
aangemeld bij het alarmeringssysteem HartslagNU.
Hiervoor kunt u zich bij ons inschrijven voor een Reanimatie en AED cursus.
Deze zijn voor nu vast gesteld op :
Zaterdag 5 oktober van 9.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
Zaterdag 9 november van 9.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
Voor deze 2 dagen houden wij een oprichtingsaanbieding van € 10,Inschrijven kan tot 15 september 2019 via onze website of e-mail.
U kunt het verschil maken tussen leven en dood.
We kunnen dit samen voor elkaar krijgen.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website en/of onze social media.
Met vriendelijke groet,
Sander Voogsgeerd
namens Stichting AED Wageningen
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