
 

Nieuwsbrief nummer 1      (januari 2013) 

 

De Stichting 6 minuten zone Westervoort(eerste hulp bij hartfalen} wil 

middels deze nieuwsbrief haar hulpverleners en sponsoren op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken. 

  

Om te beginnen willen we U allen hartelijk danken voor Uw aanmelding als 

hulpverlener  en /of sponsor en U een gezond en voorspoedig 2013 toewensen. 

  

De zeer positieve reacties uit de Westervoortse samenleving was voor de 

initiatiefnemers aanleiding om door te gaan op de ingeslagen weg en de 

stichting op te richten. De oprichtingsacte van de Stichting 6 minuten zone 

Westervoort werd ondertekend op 16 mei 2012. 

Het is doelstelling van de stichting om binnen 2 jaar na oprichting in  

Westervoort een netwerk van AED-hulpverleners en AED-toestellen  

gerealiseerd te hebben met voldoende hulpverleners (minimaal 15 per  

wijk), 2 AED-toestellen per wijk en voldoende financiële hulpmiddelen voor  

aanschaf, onderhoud en verzekering van de toestellen. Ook moet er voldoende  

draagvlak en ondersteuning van de inwoners van Westervoort zijn. 

 

  

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 8 personen, waaronder 2  

bestuursleden van de plaatselijke EHBO-vereniging en 2 vanuit de  

gezamenlijke wijkraden. 

  

Een Commissie van Aanbeveling adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur 

en zorgt mede voor promotie van de Stichting. 

 

Sponsoring  

 

Diverse organisaties, bedrijven, stichtingen, Gemeente en particulieren  

hebben een financiële toezegging gedaan; op 31 december 2012 was een  

bedrag van € 7416,- toegezegd. Hiervan is het grootste deel ook al op  

onze rekening gestort. Een viertal bedrijven heeft toegezegd een AED 

toestel en kast te zullen sponsoren. Dit zijn: Medisch Centrum Westervoort, 

GABA verzekeringen en makelaardij, Dirksen Opleidingen en Autoglas Team 

Westervoort. 

  

Van de al in Westervoort aanwezige AED-toestellen zijn er nu 6 aangemeld  

bij HartslagNu en zijn daardoor beschikbaar voor algemeen gebruik. In de 

bijgevoegde lijst vind u de locaties.  



In november 2012 heeft de ABN-Amro bank aan de Stichting een AED toestel 

geschonken. 

De Stichting heeft inmiddels de 1e bestelling geplaatst voor 6 nieuwe  

AED-toestellen met bijbehorende kasten. Op 29 januari zullen deze in het 

bijzijn van onze grote sponsoren worden overhandigd. 

Wij hopen dat deze toestellen in februari 2013 met ondersteuning van Vivare 

op strategische locaties in Westervoort geplaatst kunnen worden. 

Wij krijgen ook volop steun vanuit de gemeente Westervoort. De gemeente 

heeft een jaarlijkse subsidie van €4000 toegezegd voor bedrijfsvoering en 
onderhoud van het netwerk. 

  

 

Vrijwillige hulpverleners 

Inmiddels hebben zich 109 vrijwilligers aangemeld bij de Stichting en  

met de reeds eerder aangemelde hulpverleners zijn we nu ruim boven de  

140 hulpverleners gekomen. 

In oktober is de EHBO-vereniging gestart met het opleiden van de  

hulpverleners en inmiddels zijn er van de 109 vrijwilligers al 63  

opgeleid. In 2013 zullen de overige hulpverleners opgeleid worden en  

maken we ook een begin met de herhalingscursussen. 

  

Van de opgeleide en bij HartslagNu aangemelde vrijwilligers is in de  

afgelopen maanden een aantal mensen al opgeroepen en in actie gekomen. 

Wij stellen het op prijs als u ons informeert over uw ervaringen  

Dat kan via e-mail: 6minutenzonewestervoort@xs4all.nl  


