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HET JAAR 2013
Het jaar 2013 is voor de stichting een jaar met veel activiteiten geweest.
Het streven blijft om Oosterhout en de drie kerkdorpen Hartveilig te maken.
Dit is mogelijk door minimaal 55 AED’s in de buitenruimte te plaatsen, 24 uur per dag toegankelijk, met
evenzoveel 6 minuten zones, waarin ook minimaal 15 burgerhulpverleners per zone nodig zijn.
Onderstaand het overzicht met de geplaatste AED’s in dit kalenderjaar.
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Straat
Buurstede
Hertogenlaan
Huize Limburgstraat 21
Markkant 10
Merijntje Gijzenstraat 15
Touwbaan 16
Trekbeemd 34
Vincent van Goghlaan 59
Wisselaar 3
Willem Dreeslaan 1-3
Rubenshof 8
Papendonk 2
De Vliert 5

Plaatsbepaling
Woonvoorziening Prisma
3e flat
Woonvoorziening Prisma
EMTÉ
tc Multatulistaete
School Touwbaan, bij hoofdingang
School Montessori, bij hoofdingang
Tennispark Strijdo
Garage Van Tilburg-Bastianen
OBS Rietgors
OBS De Rubenshof
flat
De Vliert

De doelstelling was bepaald op 10 stuks wat dus ruimschoots is behaald.
De Stichting Oosterhout Hartveilig wil zoveel mogelijk burgerhulpverleners activeren om getraind en
bereikbaar te zijn. Een van de doelstellingen is om hier zoveel mogelijk buurt- en wijkverenigingen bij te
betrekken, als extra stimulans vanuit sociaal oogpunt en buurtparticipatie.
Een van de resultaten hiervan is een samenwerking vanuit verschillende wijken tussen Oosterhout Hartveilig
en de buurtverenigingen, met als mooi voorbeeld de samenwerking met de Kruidenbuurt en Schilderswijk
waar in totaal 120 buurtbewoners een, voor hen kosteloze, AED reanimatietraining hebben gevolgd.
Het kerkdorp Dorst laat zien waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn. Het is de eerste “wijk” in
Oosterhout waar alle 6 minuten zones volledig gevuld zijn, met AED’s én met hulpverleners.
Bovenstaande resultaten zijn tot stand gekomen door de inzet van de bestuursadviseurs en het bestuur.
Zij komen gemiddeld zo’n 10 keer per jaar bij elkaar voor een bestuursvergadering.
In december heeft het voltallig bestuur en de ambassadeurs een brainstorm sessie gehad, waarin ieder zijn
actiepunten aan kon geven en natuurlijk nieuwe ideeën. Prioriteiten zijn gesteld en het gehele bestuur heeft
uitgesproken om zich in 2014 in te zetten voor de uitwerking hiervan.
2014 zal weer minimaal 10 nieuw geplaatste AED’s opleveren met de benodigde burgerhulpverleners!
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