AD MI, CUS EOS ET VELIGEN

DE BRANDWEER,
DAT HANGT SAMEN.

WENDY is 46 jaar en is al 22 jaar vrijwilliger bij de
brandweer. Ze wou altijd al mensen in nood kunnen
helpen. Ze had al van kinds af aan interesse voor de
brandweer. “Ik reed als kind brandweerwagens achterna
die naar een interventie reden.”
Het verraste Wendy dat je als vrijwillig brandweer ook
een vergoeding kreeg. “Ik kan iets doen dat ik met hart
en ziel doe en ik kan er nog iets mee bijverdienen ook.”
Ze kan andere vrouwen die brandweervrijwilliger willen
worden alleen maar aanmoedigen. “Gewoon doen! Laat
maar zien dat we er als vrouw ook kunnen staan.”

“We zijn een team, we gaan
dus ook samen door moeilijke
momenten. We zijn een familie
en familie deelt plezier en leed.”
Wendy, brandweervrijwilliger

“Dat is het fijne aan de
brandweer. We zijn een heel
hecht team. Het klinkt cliché,
maar we zijn wel echt familie.”
Steven, brandweervrijwilliger

STEVEN, 40 jaar, is sinds 2007 brandweervrijwilliger
voor Brandweerzone Rivierenland. Hij is ondertussen
opgeklommen tot de graad van sergeant.
Steven woont op enkele minuten afstand van de kazerne.
Het begon met een passie om mensen te helpen.
Telkens na het werk, zet hij zich op actief. Na een
nachtshift onmiddellijk terug de baan op voor een
interventie, is zwaar. “Maar de burger heeft recht op een
man extra”, voegt Steven er graag aan toe.
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BRANDWEERVRIJWILLIGER?
DAT IS ZOVEEL MEER DAN
BRANDEN BLUSSEN.
Je bevrijdt ook mensen uit verkeersongevallen (of liften).
Je helpt mensen in jouw buurt na een serieuze storm.
Ben je een dierenliefhebber? Ook een kat van het dak
halen of een paard uit de beek redden kan één van je
opdrachten zijn.

VURIG
VERLANGEN
OM TE HELPEN

Brandweer, dat is een familie, dat is teamgeest en
vriendschappen voor het leven!
Bovendien blijf je tijdens oefeningen en opleidingen
voortdurend nieuwe technieken bijleren.

HOE WORD JE BRANDWEERVRIJWILLIGER?
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Kom naar onze
kennismakingsdagen.

Interesse?
We begeleiden jou
naar de volgende
stappen.

Je behaalt je federaal
geschiktheidsattest.

Geslaagd?
Stel je kandidaat bij
onze brandweerzone.
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Je neemt deel aan de
selectiegesprekken.

Je wordt aangesteld
als stagiairbrandweerman
(m/v/x) en komt
in een toffe ploeg
terecht!

Je start je opleiding van
2 jaar tot brandweerman. Je krijgt
hiervoor een vergoeding.

Inschrijven via
www.brandweer.be.

Info: www.brandweer.be/nl/brandweeropleiding.

IETS VOOR JOU?
Schrijf je snel in voor onze kennismakingsdagen
of stel je kandidaat via
www.brandweerzonerivierenland.be.

