
 

 

Rode Kruis-Vlaanderen helpt helpen, ook tij-

dens één van de grootste gezondheidscrisissen 

ooit 
 

Mechelen, 21 juli 2021 – 2020 en 2021 gaan de geschiedenis in als bijzondere ja-

ren. De wereld werd getroffen door een pandemie die we niet snel zullen 

vergeten. Maar ook in tijden van crisis helpt Rode Kruis-Vlaanderen helpen. In 

het jaarverslag 2020 lees je de impact van de pandemie op onze organisatie en 

op de manier waarop we zijn blijven helpen. Eén zaak is over duidelijk: zonder 

de belangeloze inzet van vrijwilligers en de toewijding van onze medewerkers 

hadden we nooit op zo’n grote schaal hulp kunnen bieden. 

 

Het jaarverslag 2020 staat helemaal in het teken van de impact van corona op onze 

organisatie en haar activiteiten. We stonden voor grote uitdagingen: afgelasting van 

verschillende activiteiten, nieuw wetenschappelijk onderzoek, noodhulp in zorgin-

stellingen, ondersteuning aan testlaboratoria, schommelende vraag naar 

bloedproducten, preventiecampagnes in Afrika, ondersteuning aan het 112-netwerk, 

Covid-triage posten bemannen, een netwerk van sneltest-centra voor het onderwijs 

opzetten… een lange lijst van zaken waarvan we niet dachten ze ooit te moeten 

doen. En toch deden we het.  

 

“De grote inzet van velen op een ogenblik dat ze zelf ongetwijfeld ook ongerust zijn, is 

ontroerend en de essentie van de Rode Kruisgedachte ‘tutti fratelli’ (wij zijn allen broe-

ders)” zoals onze stichter Henri Dunant zei bij het oprichten van onze organisatie.” 

En dat is precies wat we in het coronajaar 2020 gezien hebben. 

 

Het jaarverslag kan je lezen op Jaarverslag | Rode Kruis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rodekruis.be/
https://www.rodekruis.be/wie-zijn-we/rode-kruis-vlaanderen/jaarverslag/


### 

 
OVER RODE KRUIS-VLAANDEREN   

Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke non-profit organisatie die via het Belgische Rode 

Kruis deel uitmaakt van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Onze missie? 

Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland, ziekenhuizen bevoorraden met veilige 

bloedproducten, optimaal hulp verlenen bij een ramp of crisissituatie en het stimuleren van zelfred-

zaamheid zodat mensen elkaar kunnen helpen in geval van fysieke of mentale nood. Hiervoor doen 

we maximaal beroep op vrijwilligers én zetten we sterk in op wetenschappelijk onderzoek zodat wat 

we doen ook écht impact heeft.  

Rode Kruis-Vlaanderen. Helpt Helpen.  
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