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Rode Kruis van België: twee elektrische autopeds, 220 
hulpverleners en "Game of Thrones"-animatie 
 

Dat is een primeur in België en is de verdienste van het Hulpcentrum van het Rode Kruis van 
Haspengouw/Condroz, dat gevestigd is in Ampsin:  twee elektrische autopeds met een 
actieradius van 30km die tot wel 25 km/u halen, zullen vooraan in de kolonne van het Rode 
Kruis rijden tijdens het 
burgerdefilé!   

Deze autopeds werden 
aangekocht met de giften 
van het publiek die in april 
zijn ontvangen tijdens de 
"Journées Croix-Rouge", de 
jaarlijkse geldinzameling van 
het Rode Kruis van België.  

Aangezien de elektrische 
autoped lichter (10 kilo) en 
wendbaarder is dan een 
fiets, opvouwbaar is en in 
het koffer van eender welk 
voertuig past, is het een snel 
en efficiënt vervoersmiddel 
om zo snel mogelijk in te 
grijpen bij preventieve hulpdispositieven en om een weg te banen tussen de menigte. De 
autopeds zijn met succes getest en zullen deze zomer bijvoorbeeld worden gebruikt tijdens 
de  24u van Spa-Francorchamps of bij de actie die wordt opgesteld voor de Formule 1 Grand 
Prix. 

 We mogen niet vergeten dat hulpverleners tijdens een feestelijke aangelegenheid 
gemakkelijk enkele tientallen kilometers te voet afleggen en dat met een rugzak vol 
noodzakelijke verzorgingsmiddelen, die alleen al 12 kilo weegt.... Als ze sneller bij het 
slachtoffer geraken, zonder buiten adem te zijn door het lopen, kunnen ze doeltreffender 
werken!  

Aangezien de autopeds meerijden in het defilé, zullen ze niet worden gebruikt tijdens het 
belangrijke preventieve hulpdispositief op de nationale feestdag, waarbij in totaal 220 
hulpverleners worden ingezet. 

 



Dit hulpdispositief zal op elk moment van de nationale feestdag worden aangepast. 

• 4 permanente hulpposten, van 10u tot middernacht, zullen zijn opgesteld aan het 
Koninklijk Park, het Koningsplein, het Poelaertplein en de Kleine Zavel. 
 

• 4 bijkomende hulpposten tijdens het defilé, van 14u tot 18u, waarvan één in de 
buurt van de officiële tribune. 

• ten slotte 2 mobiele hulpposten als versterking tijdens het vuurwerk, van 22u tot 

middernacht: bij Troon en Lambermontstraat.   
• er worden in totaal 220 hulpverleners ingezet voor gemiddeld 75 tot ... 250 

behandelingen, afhankelijk van het weer! 

Ten slotte zal er in de Regentschapsstraat (ter hoogte van nr. 30), tegenover het 
muziekconservatorium, een stand met informatie over de activiteiten van het Rode Kruis 
worden opgezet, met twee bussen van de dienst voor het bloed, waarin bloed gegeven kan 
worden, wat een zeer nuttige daad is tijdens deze vakantieperiode! 

Door middel van de "Game of Thrones"-animatie, een quiz om de grootste 
oorlogsmisdadiger van de succesvolle reeks te ontdekken, zal het grote publiek op een leuke 
manier worden geïnformeerd over het belang van het naleven van het Internationaal 
Humanitair Recht, een essentiële missie van het Rode Kruis van België. 

 

Overal, voor iedereen, de energie die levens verandert.... 

Met 17 miljoen vrijwilligers in 192 landen op alle continenten is het Rode Kruis de grootste 
humanitaire beweging ter wereld. Het Belgische Rode Kruis is opgericht in 1864 en is 
historisch gezien het oudste Rode Kruis ter wereld. Het is de hulporganisatie van de 
overheid in geval van een nationale ramp. Tijdens de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 
stelden 400 vrijwillige hulpverleners meteen alles in het werk om levens te redden.  

Dankzij de 9.000 vrijwillige hulpverleners, die 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen 
worden ingezet, is het Rode Kruis van België een ongeëvenaarde kracht met een 
onmiddellijke reactiecapaciteit. De hulpverleners van het Rode Kruis zorgen elk jaar ook op 
preventieve wijze voor uw veiligheid op duizenden evenementen: de festiviteiten van 21 juli, 
de 20 kilometer van Brussel, de grote zomerfestivals (Werchter, Dour, ...), 
voetbalwedstrijden, concerten, carnavalstoeten, ... 

De laatste jaren zet het Rode Kruis van België zich ook meer en meer in op sociaal vlak: 
winterplan, hulp voor daklozen, dagelijkse armoedebestrijding, sociale kruidenier, enz. 



Het Rode Kruis voert een constante strijd om het menselijk leed te verzachten en het leven 
van de meest kwetsbaren te verbeteren, met de hulp van een enorm netwerk van 25.000 
vrijwilligers, die altijd klaar staan om te helpen, dichtbij u, op elk moment. 

Zowel in noodsituaties als bij preventieve acties is onze eerste prioriteit 'actie ondernemen', 
gedragen door leden van het Rode Kruis en solidaire burgers. 

Laten we samen opkomen voor een mensheid met meer solidariteit! 

 


