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Sergio Felter, 32) werkt in het dagelijkse leven

als iniorm -:t especiaa ist . Hij weet dus alles van gegevens

verzamelen. samenvoegen en doorgeven . "Kennis zit

niet alleen in documenten . maar ook in de hoofden van

mensen. En dat vind ik het mooiste : niet al die kennis kun

je anderen vooruithelpen ." Precies wat Sergio ook doet

als vrijwilliger voor het Rode Kruis . Sinds driekwart jaar bij

het opsporingsspreekuur van Tracing . en nu ook al een

tijdje bij het team Verwanteninformatie in Amsterdam .

"Door informatie uit te wisselen brengen we mensen weer

bij elkaar. Prachtig, toch?"

Paraat om te helpen

Sergio kreeg nog tijdens zijn training met een grote

oefening te maken. Op Schiphol botste een net geland

passagiersvliegtuig op een vrachttoestel . De opdracht :

registreer snel alle afhalers en slachtoffers . En herenig

ze waar mogelijk . "Dat ging probleemloos . Binnen

2 .5 uur hadden we iedereen gematcht - via I-RIS, een

heel goed systeem ." Waarom ook anderen vrijwilliger

moeten worden? "Bij een ramp zijn veel mensen nodig

die voorbereid zijn om hulp te bieden . Het is even tijd

investeren in de opleiding, maar dan sta je ook klaar!

Om onzekerheid weg te nemen en orde in de chaos te

scheppen. Bij mij om de hoek is het monument voor de

Bijlmerramp. Dan vergeet je niet gauw . . ."

Jij bent nodig .. . meld je aan!

Een ramp zie je nooit aankomen . Daarom is het zo

belangrijk dat er altijd mensen klaarstaan . Voorbereid

om anderen uit hun onzekerheid te helpen . Kunnen wij

op jou rekenen, als vrijwilliger Verwanteninformatie?

Voor meer informatie, of voor aanmelding stuur een

e-mail naar verwanteninformatie@redcross .n l

Bellen kan ook : telefoon 070 44 55 888 en vraag naar

de afdeling Verwanteninformatie .
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Help mensen uit hun onzekerheid

Stel je voor . . . Er ontploft een chemische fabriek in een

woonwijk. Ravage, paniek. ontsteltenis alom . Maar ook :

martelende onzekerheid . Want in zo'n wijk woont altijd
familie van iemand . Hoe is het met hen? Liggen ze in een

ziekenhuis? Zijn ze in paniek weggevlucht? Of toch het

ergste . . .?
Bij een ramp is het van onschatbaar belang dat er snel

duidelijkheid over de slachtoffers komt . Om familieleden

uit hun onzekerheid te verlossen .

Jij kunt daar bij helpen . Door als vrijwilliger de dienst

Verwanteninformatie van het Rode Kruis te komen

versterken . Voel je er iets voor? Lees dan verder .

Altijd onverwacht

Een ramp brengt altijd chaos met zich mee . Dat

maakt het moeilijk om meteen te achterhalen wie de

getroffenen zijn . Wat er met vermisten is gebeurd .
Welke verwanten er op zoek zijn .

Het Rode Kruis helpt gemeenten bij die zware taak .
Getrainde vrijwilligers staan klaar om zoekers en

gezochten te registreren . Via de Verwantentelefoon en

ons snelle computersysteem I-RIS . Maar ook ter plekke .

i n ziekenhuizen en opvangcentra .

Natuurlijk zijn niet alle vrijwilligers op elk moment op

afroep beschikbaar . Een ramp komt altijd onverwacht .

Daarom zijn we ook op zoek naar jou .

Je wordt op alles voorbereid

Als jij vrijwilliger wordt bij de dienst Verwanteninformatie,

krijg je een goede training. Want juist omdat rampen

zo onverwacht komen, moet je zelf op-en-top

voorbereid zijn .

Zo leer je werken met ons nieuwe computersysteem

I-RIS . Deze internet-toepassing verzamelt actuele

gegevens van opvangcentra en ziekenhuizen en

combineert die automatisch met de vragen die via de

Verwantentelefoon binnenkomen . Daarmee zorgen jij

en I-RIS samen voor een snelle en foutloze matching

tussen zoekers en gezochten .

Ook word je getraind in het telefonisch goed omgaan

met verontruste familieleden . En in het registreren op

de plekken des onheils .

Een ramp vereist alle mogelijke flexibiliteit . Pas op

het moment zelf blijkt waar jij het hardste nodig bent .

Maakt niet uit : je bent op alles voorbereid!

Hoeveel tijd kost het je?

Naast de trainingen van twee keer twee dagen moet

je rekenen op ongeveer vier dagdelen per jaar waarin
je bijscholing . werkoverleg en oefeningen krijgt .

Ben jij wie we zoeken?

Je kunt je opgeven als vrijwijl*!er Verwanteninfonnatie .

e e *t ee ing met computers en internet
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Eva Sipman (26) hoef je eigenlijk niet naar haar
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.. - ~ger te vragen . Al sinds haar elfde

zet ze zich in voor het Rode Kruis . . . "Mensen helpen .

Dat is mijn ideologie ." Sinds drie jaar is Eva hoofd

Verwanteninformatie in de regio Rijnland .

"Ik ondersteun de vrijwilligers bij de uitvoering van hun

taken . Bij een ramp heb ik in het actiecentrum nauw

contact met de gemeente en andere betrokkenen ."

Roeien met de riemen . . .

Haar studie Bestuurskunde komt Eva bij die coordinatie

goed van pas . "Het belangrijkste is dat je goed met

mensen om kunt gaan . Dat je stressbestendig bent .

Dat je kunt roeien met de riemen die je hebt . Want

bij een ramp heb je natuurlijk niet alles paraat . Geen

telefoonverkeer mogelijk? Dan regel je een koerier ."

Eva is een paar uur per maand bezig met haar functie .

"Het kost in het dagelijks leven weinig tijd, terwijl je wel

een hele grote rol kunt spelen . Je hoeft niet machteloos

thuis te blijven zitten! Veel mensen willen wel helpen,

maar op het moment zelf is het te laat . Dus: nu

beginnen!"
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