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UNIZO en Rode Kruis maken van

Kinrooi de meest Hartveilige
gemeente in België.
Vandaag – donderdag 21 september – wordt het project “Hartveilig Ondernemen in
Kinrooi” opgeleverd. Een enorm succes, want onder impuls van UNIZO Kinrooi en de
plaatselijke afdeling van het Rode Kruis worden maar liefst 15 nieuwe AED-toestellen
geplaatst in de gemeente. De partner-ondernemers van Kinrooi toonden een groot hart
en maken van Kinrooi de meest hartveilige gemeente van het land.

Anita Flipkens, Rode Kruis afdeling Kinrooi: Hartfalen is één van de belangrijkste
doodsoorzaken ter wereld. In ons land alleen al sterven er gemiddeld 11.000 mensen per
jaar aan een hartstilstand. Krijg je geen hulp binnen de 10 minuten, dan loopt het fataal af.
Met hartreanimatie (CPR) stijgen de overlevingskansen tot 60 à 70%. De kennis van CPR is
dus onontbeerlijk om meer mensen te kunnen redden. Ook het plaatsen van AED's Automatische Externe Defibrillator - doet wonderen. Zo'n machine helpt diegene die de
reanimatie wil uitvoeren stap voor stap.
Maar... in België zijn er nog niet veel AED's op openbare plaatsen beschikbaar. En daar
brengen we vandaag in Kinrooi verandering in! Dankzij een fantastische samenwerking met
UNIZO Kinrooi plaatsen we vandaag maar liefst 15 bijkomende AED toestellen en worden er
massaal opleidingen gevolgd om deze toestellen te bedienen. Wat we bij de ondernemers
in Kinrooi in beweging hebben gebracht is ongezien en overtreft al onze verwachtingen.
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Juri De Groote, voorzitter UNIZO Kinrooi: Onder de gedreven impuls van Anita Flipkens,
voorzitter van het Rode Kruis Afdeling Kinrooi, werd het bestuur van UNIZO Kinrooi
overtuigd om zijn schouders te zetten onder het project “Hartveilig ondernemen in
Kinrooi”. Hiermee willen we samen de bedrijventerreinen, de commerciële centra en de
sportterreinen in Kinrooi een stuk hartveiliger maken. In het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen hebben we de financiële steun van de Kinrooise ondernemers
gevraagd om aanvankelijk 6 bijkomende, levensreddende AED-toestellen te plaatsen. Het
project werd een ongezien succes. Het antwoord van ondernemend Kinrooi was massaal
“JA”. Maar liefst 68 bedrijven tonen vandaag een groot hart. Hierdoor kunnen we ons
initieel objectief verpulveren en plaatsen we vandaag niet minder dan 15 bijkomende AED
toestellen in Kinrooi. Er wordt niet alleen financieel gesteund, ook moedigen onze
ondernemers hun werknemers aan om de opleiding te volgen zodat zij de toestellen
adequaat kunnen bedienen als de nood hoog is. Meerdere bedrijven zullen ook het label
Hartveilig Bedrijf behalen doordat ze minstens 10% van hun medewerkers de opleiding
laten volgen. In Kinrooi zul je voortaan Hartveilig kunnen zaken doen!

Jo Brouns, burgemeester en Anita Meerten, schepen van welzijn: In 2014 werden reeds vier
AED-toestellen geplaatst in de gemeente Kinrooi. Meer dan 10% van het personeel van het
gemeentehuis volgde toen ook de reanimatie opleiding waardoor we in mei 2015 het label
hartveilig gemeente bekwamen.
Een initiatief als dit is uniek, waarvoor we dan ook het Rode Kruis Kinrooi & Unizo Kinrooi
uitermate willen danken. Het gemeentebestuur heeft het project van in het begin gesteund
en zal het toekomstige onderhoud van de toestellen voor haar rekening nemen. Door dit
onverwacht succes, beschikt de gemeente Kinrooi nu over in totaal 22 AED-toestellen en
hebben ook al onze sportclubs een vast AED toestel gekregen. Een fantastisch en
ongeëvenaard resultaat. Met 1 AED toestel per 550 inwoners mag Kinrooi zich de Meest
hartveilige gemeente van België noemen.
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Bijlage:


Lijst van Kinrooise bedrijven die het project steunen



Banner “Wij dragen uw hart hoog!”



Foto’s AED toestellen



Inplantingsplan AED toestellen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer info:
Johan Revinsek, UNIZO Limburg Kinrooi,
0032 11 26 30 27, 0496 800 274, johan.revinsek@unizo.be
Eddy Smeets, communicatieverantwoordelijke gemeente Kinrooi
0032 89 70 03 34, 0496 898 551, eddy.smeets@kinrooi.be
Anita Flipkens, Rode Kruis Kinrooi
00 32 0498 075 941, voorzitter@kinrooi.rodekruis.be
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