
Beste buurtgenoot, 
 
Wij zijn gestart met een actie om ook de Indische buurt hartveilig te maken. 
Daarvoor is het nodig om geld in te zamelen. Als iedereen een klein bedrag 
bijdraagt vergroten we de overlevingskans van buurtgenoten die een hart-
stilstand krijgen. En dat kan ook u gebeuren! 
 
We starten een actie om 2 AED’s  die 24 uur per dag gebruikt kunnen 
worden  n de buurt te realiseren. Met 2 AED’s zal de hele wijk een zo-
geheten 6-minutenzone geworden zijn. Wanneer iemand met een hart-
stilstand binnen 6-minuten met een AED geholpen wordt is de overle-
vingskans het grootst. 
 
Een AED in de buurt is dus van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan 
levens redden. Zeker omdat in onze buurt ongeveer 50% van de inwoners ouder dan 45 jaar 
is. Een AED is een apparaat dat met een elektrische schok het hart weer aan het pompen kan 
brengen bij een hartstilstand. In de Indische Buurt is geen AED die dag en nacht bereikbaar 
is. Dat moet veranderen! 
Elke week krijgen ruim 300 mensen in Nederland een hartstilstand. Als er sprake is van een 
hartstilstand moet acuut gehandeld worden: bel 112, start met reanimatie en zorg dat er zo 
snel mogelijk een AED wordt gehaald. Zo vergroot je de overlevingskans van het  slachtoffer 
en kun je ook blijvende schade voorkomen. Het lukt de ambulance vaak niet tijdig (binnen 6 
minuten of sneller) bij het slachtoffer te zijn.  

Met een AED maken wij onze buurt dus veiliger. 

REAGEER BINNEN 30 DAGEN 
Het geld inzamelen doen we via het crowdfunding platform op www.hartvoordebuurt.nl. 
Hartvoordebuurt is een initiatief van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort en Stich-
ting Hart voor de Buurt om Nederland (hart)veiliger te maken.  

Met zijn allen moet dit lukken! 
Elke bijdrage  - groot of klein – is waardevol. 

Help je mee? 
Zo doneer je voor een AED in de Indische Buurt 
1.Ga naar Hartvoordebuurt.nl en zoek de actie Indische Buurt 1 of 2 
2.Kies Doneer nu en bepaal jouw bijdrage 
3.Doneer anoniem of met naam zodat wij je kunnen informeren  
4.Betaal eenvoudig via iDeal. 

      Alvast bedankt!        



Onze buurt hartveiliger maken?  Zo werkt dat! 
 
Wij hebben de bewoners van Bankastraat 27 en Ma-
doerastraat 17 bereid gevonden om een AED op hun 
buitenmuur te plaatsen, waarvoor uiteraard onze har-
telijke dank. Als de acties slagen dan  worden de 
AED’s  aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu 
voor burgerhulpverleners. De AED’s zijn dag en nacht 
bereikbaar en zijn goed zichtbaar. Zodra iemand in 
onze buurt bij een hartstilstand 112 belt, worden er 
burgerhulp-verleners opgeroepen die een AED op 
gaan halen. Omdat de AED niet van een cijferslot is 
voorzien kan in principe iedereen de AED ophalen. 
Een AED in de buurt is zo belangrijk omdat het zo-
maar jouw of ons leven zou kunnen redden! 

Iedere AED is voorzien van verlichting en verwarming. Wanneer de temperatuur tot beneden 
de 10`°C zakt, wordt automatisch een verwarmingsplaat achter de AED ingeschakeld, ter be-
scherming van de accu. Daarnaast zit er in de kast ledverlichting die dag en nacht brandt zodat 
de AED ook ‘s nachts snel vindbaar is. 
 
Bij elke nieuwe AED met buitenkast, die met hulp van de Stichting Reanimatie Netwerk Amers-
foort geplaatst is, stelt men 6 gratis (reanimatie-)cursusplaatsen beschikbaar. De cursus wordt 
gehouden in het Rode Kruisgebouw, Columbusweg 30 in Amersfoort.  Mocht je hiervoor inte-
resse hebben laat het ons dan weten. Ben je al in het bezit van een reanimatiediploma, down-
load dan de app HartslagNu en meld je aan! 
 
Een AED met buitenkast en verzekering kost ongeveer 3600 euro, dat lijkt veel maar dan is de 
buurt 8 jaar lang verzekerd van een werkende meest moderne AED.  Met subsidies van het Re-
animatie Netwerk en  steun vanuit het buurtbudget moeten we als buurt circa 2800 euro per 
AED inzamelen. Dat lijkt veel maar omgerekend komt het neer op 8 jaar lang 5 euro oftewel 
met 140 gezinnen die 40  euro doneren is de Indische Buurt met 2 AED’s al 8 jaar lang hartvei-
lig. Meer doneren versnelt het bereiken van  het doel maar heeft u het niet zo breed, elke bij-
drage is welkom. 

Meer weten over onze actie? Wij horen het graag! 
 

Met hartelijke groet, 

Dorothee Zuijdendorp 06-51754932 
dortheez@outlook.com 
en   
Susanne Esselink 06-41328862  
susanne@esselink.cc 
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