Aan alle buurtbewoners van de wijk Sahara en directe omgeving

Onderwerp: Twee AED’s in Sahara/Diedenweg, reanimatiecursus voor vrijwilligers
Wageningen, 15 mei 2020
Beste buren,

AED actie zeer geslaagd: twee AED’s in onze buurt
Op 4 mei zijn wij een actie gestart om een AED aan te schaffen voor onze buurt. We hebben bij 130
buurtgenoten aangebeld en onze actie persoonlijk uitgelegd. Daarnaast hebben we 200 flyers verspreid in onze
buurt.
We hebben genoten van alle deurgesprekjes en de bijzonder enthousiaste reacties. U heeft uw enthousiasme
voor het gezamenlijk aanschaffen van een AED ook laten blijken door uw donaties. Inmiddels zijn er genoeg
donaties voor twee AED’s (inclusief 8 jaar onderhoud).
Dit resultaat heeft onze verwachtingen overtroffen. In recordtijd heeft u er voor gezorgd dat er twee AED’s
beschikbaar komen in onze buurt.

AED bij Diedenweg 18d en bij het Koetshuis van Arboretum
Op 26 mei wordt de eerste AED geïnstalleerd aan de buitengevel van Diedenweg 18d. Deze is dan direct 24/7
beschikbaar. Een week later wordt de tweede AED aan de buitenmuur van het Koesthuis in het Arboretum
geïnstalleerd. De AED’s zijn opgenomen in de landelijke database en aangemeld bij de 112-centrale.
Door de extra AED’s in onze buurt is de ‘aanlooptijd’ nog korter voor alle bewoners van de Sahara.

Peugeot-garage ‘Auto Versteeg Buurman’ is enthousiast sponsor
Toen we onze Peugeot-garage informeerde over de AED-actie reageerde zij direct enthousiast. Ze hebben ons
verrast met een mooie bijdrage voor de AED.
Kristo van Amerongen, manager van de Peugeot garage: “Al jaren is Auto Versteeg Buurman gevestigd op de
hoek van de Diedenweg. In al die jaren hebben wij een uitstekende relatie kunnen opbouwen met onze
buurtbewoners. Een goede buur is beter dan een verre vriend! Omdat wij een veilige omgeving voor ons
personeel, maar zeker ook voor onze buurtbewoners belangrijk vinden, hechten wij veel waarde aan de juiste
voorzieningen.
Toen gevraagd werd of Auto Versteeg Buurman het initiatief voor de plaatsing van een AED wilde
ondersteunen, hoefden wij daar niet lang over na te denken.”

Draag bij aan een veilige buurt. Leer reanimeren met AED
Op de oproep om te leren reanimeren heb ik al 25 aanmeldingen ontvangen. Daarnaast zijn er buurtbewoners
die ooit een reanimatiecursus hebben gevolgd maar toe zijn aan een herhalingscursus.
Wilt u ook leren reanimeren of uw kennis opfrissen? Meldt u dan aan voor een reanimatiecursus.
Kinderen, vanaf 12 jaar, zijn ook welkom. Geef u dus samen met uw partner en kinderen op.
Stuur een mailtje naar rgvanhal@gmail.com
Na Corona organiseren we een aantal cursussen. Samen met buurtgenoten een cursus volgen (2 of 4 uur) is
natuurlijk ook een mooie buurtactiviteit. We leren elkaar dan nog beter kennen.

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.

Vergeten te doneren? Het kan nog
We hebben nu twee AED’s door de bijdrage van vele buurtgenoten en de Peugeot-garage. Voor de aanschaf
van AED’s hebben we dus geen donaties meer nodig.
Toch is een bijdrage alsnog welkom.
We kunnen dan vrijwilligers, die de cursus niet vergoed krijgen via hun aanvullende zorgverzekeraar, tegen
gereduceerd tarief trainen.
Uw bijdrage kunt u overmaken via Stichting AED Wageningen. Zij hebben een rekeningnummer opengesteld
voor deze actie:
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.

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.

Dank u wel!
Als initiatiefnemers hebben we continue contact met de Stichting AED Wageningen.
Zij hebben nog nooit zo’n snelle en succesvolle actie meegemaakt.
Wij willen u allemaal bedanken voor de enthousiaste reacties bij onze ‘deur-actie’ en op onze flyer. Maar
bovenal willen we u bedanken. U heeft uw enthousiasme direct omgezet in een donatie.
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

