Geachte docent van groep 7 en/of 8,

Het einde van 2018 nadert snel…
Over enkele weken gaan we (hopelijk) een mooi en gezond 2019 tegemoet.
Jammer genoeg melden zich rondom de jaarwisseling ook een groot aantal
vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulpafdelingen van de ziekenhuizen.
Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden er landelijk 4341 slachtoffers op de spoedeisende
hulpafdelingen (SEH) in de ziekenhuizen geregistreerd.
Onder deze 434 slachtoffers bevonden zich 119 kinderen tot en met 14 jaar.
Als je dit aantal bij elkaar optelt, zijn dit circa 5 groepen kinderen.
Bovenop de 434 vuurwerkslachtoffers die behandeld zijn op de SEH-afdeling, zijn er naar
schatting nog 700 vuurwerkslachtoffers gezien op huisartsenposten. Het aantal kinderen in
deze groep is onbekend.
Om het aantal (jeugdige) slachtoffers in de toekomst te beperken, heeft een aantal
organisaties, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VeiligheidNL en de
Brandweer, 3 jaar geleden de krachten gebundeld.
Dit heeft geleid tot het platform ‘4 vuurwerk veilig’ (www.4vuurwerkveilig.nl).
De ‘4 vuurwerk veilig’ campagne kent 4 speerpunten:
1.
2.
3.
4.

lees voor het afsteken van vuurwerk de gebruiksaanwijzing
zet bij het afsteken van vuurwerk een vuurwerkbril op
gebruik bij het aansteken van vuurwerk een aansteeklont en
neem voldoende afstand van het afgestoken vuurwerk.

Op de site www.4vuurwerkveilig.nl staan allerlei nuttige tips voor de kinderen over het
gebruik van vuurwerk. Ik wil u hierbij in het bijzonder attenderen op de online, ingesproken
vuurwerktraining voor groep 7/8 (duur: ca. 10 minuten), een vuurwerkquiz en informatie ten
behoeve van een spreekbeurt over vuurwerk.
Het zou geweldig zijn als u samen met de kinderen in uw groep voor de Kerstvakantie naar
de training en/of de Quiz zou willen kijken.
Dit om de vuurwerkveiligheid van de kinderen in uw groep te vergroten.
Om de online training en/of de Quiz af te spelen, wordt u vooraf om wat gegevens gevraagd.
Graag willen wij namelijk registreren hoeveel scholen en kinderen er met de campagne zijn
bereikt.
Mocht u vragen hebben over de campagne neemt u dan gerust contact op met
Norbert de Jager (norbert.dejager@brandweergooivecht.nl), Pascal de Haas
(pascal.dehaas@brandweergooivecht.nl) of Karin Klein Wolt (k.kleinwolt@veiligheid.nl). Zij
hebben zich sterk gemaakt voor deze aantrekkelijke en leerzame training.

Alvast bij voorbaat bedankt voor uw hulp
Wij wensen u (en uw groep) alvast een hele fijne jaarwisseling toe…
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