Aan alle buurtbewoners van de wijk Sahara en directe omgeving
Onderwerp: AED voor onze buurt, Sahara en Diedenweg
Wageningen, 4 mei 2020
Beste buren,
Afgelopen dagen heeft u via de app-groepen ‘Hamelappers’ en de ‘Diedenapp’ mogelijk al gehoord van het
initiatief om gezamenlijk een AED aan te schaffen. 33 buren hebben inmiddels aangegeven om bij te willen
dragen aan een gezamenlijke AED.
Graag betrekken we u ook bij ons initiatief omdat we ons realiseren dat we niet iedereen via de WhatsApp
groepen bereiken.

Hartaanval? Snel handelen redt levens
Hartfalen is één van de grootste oorzaken van vroegtijdig overlijden. Bij een hartaanval is het essentieel om
binnen 6 minuten te starten met reanimeren. De overlevingskans is dan het grootst.
Een netwerk van getrainde vrijwilligers, een AED in onze buurt en de samenwerking met de 112-centrale
zorgen samen voor de noodzakelijke snelle response bij een hartaanval van een buurtgenoot.
Wij hebben in onze buurt een groot aantal mensen die kunnen reanimeren1. Er is echter nog geen AED die 24/7
beschikbaar is.
Daarom zijn we een initiatief gestart om gezamenlijk een AED aan te schaffen voor onze buurt.
Helpt u mee met de aanschaf van een AED? Dan maken we samen onze buurt nog veiliger.

Hoe werkt het? Vrijwilligers zijn vaak de ‘first responders’
Zodra iemand 112 belt en aangeeft dat er sprake is van een hartstilstand worden politie, brandweer en
ambulance ingeschakeld. Tegelijkertijd ontvangen geregistreerde vrijwilligers een SMS met de locatie van het
slachtoffer. De helft van de vrijwilligers wordt gevraagd de AED op te halen. De andere helft gaat direct naar
het slachtoffer om te reanimeren. Door deze samenwerking kan een reanimatie vaak starten binnen 6 minuten.
Zodra de professionele hulpdiensten arriveren, nemen zij de reanimatie over.

Een AED in onze buurt maken we samen mogelijk
Stichting AED Wageningen en de wijk Sahara (Diedenweg, Hamelakker, Englaan en zijstraten) willen samen een
AED aanschaffen. De stichting AED Wageningen faciliteert de aanschaf, installatie, onderhoud en zorgt voor de
afstemming met de gemeente Wageningen.
Het geld dat nodig is voor de aanschaf en onderhoud van een AED moeten we als buren samen bijeen brengen.

Uw financiële bijdrage via Stichting AED Wageningen
Wilt u meedoen? Dat stellen we zeer op prijs.
Via Stichting AED Wageningen is een bankrekening opengesteld.
U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL 36 RABO 0342 4577 13 t.n.v. Stichting AED Wageningen o.v.v. Actie Sahara
Let op: Vermeld ‘Actie Sahara’. Uw bijdrage wordt dan bijgeschreven op onze actie.
Een AED, montage, 8 jaar service en onderhoud en eventuele nazorg voor de vrijwilligers kost 2450 euro.
Iedere bijdrage is meer dan welkom. We denken aan een richtbedrag tussen de 25 en 50 euro per huishouden.
Meer mag natuurlijk ook.
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Bij een eerste inventarisatie voor een gezamenlijke AED hebben 12 bewoners van de Diedenweg aangegeven een recente
reanimatiecursus te hebben gevolgd

Waar komt de AED?
De AED wordt in een elektrisch verwarmde kast geplaatst aan een buitengevel van Diedenweg 18d. Dit is op de
hoek Englaan/Diedenweg.
Om vandalisme tegen te gaan wordt de AED in het zicht van de bewoners van Diedenweg 18d geplaatst maar
buiten het directe zicht van voorbijgangers. Aan de straatzijdes komen AED-bordjes.

Hoe kan ik ook vrijwilliger worden?
We starten nu deze actie om gezamenlijk een AED aan te schaffen. Ook willen we weten wie kan reanimeren of
wil leren om te reanimeren (na COVID-19).
Kunt u reanimeren of wilt u een cursus volgen? Stuur dan een mailtje naar rgvanhal@gmail.com
Wij gaan dan een gezamenlijke cursus regelen.

Informatie
Via AEDWageningen.nl kunt op de hoogte blijven van de actie. Ook leest u daar nadere informatie over de
Stichting.
Heeft u een vraag over de actie in de Sahara/Diedenweg dan kunt u mailen met één van de initiatiefnemers:
Radboud van Hal of appen/bellen: rgvanhal@gmail.com of 06-10940413. Of Mirjam de Jong,
mirjdejong@hotmail.com, 06 51963170.
Even aanbellen kan natuurlijk ook: Diedenweg 18d of Diedenweg 17.
Doe het vandaag
We willen binnen twee weken voldoende geld ophalen voor de AED.
We nodigen u uit om vandaag uw bijdrage over te maken.
Samen maken we van de Sahara een nog fijnere en veiligere buurt.
Met vriendelijke groet,

Mirjam de Jong, Diedenweg 17
Aafje Sierksma, Englaan 17
Radboud van Hal, Diedenweg 18d

Mede namens AED Wageningen
Sander Voogsgeerd

