Nieuwsbegrip Extra voor de Flash Brigade
tekst niveau B

De Flash Brigade helpt het Rode Kruis
Vind jij het belangrijk om mensen in nood te helpen? Doe jij
graag iets voor anderen? Dan is de Flash Brigade misschien
wel iets voor jou! De Flash Brigade hoort bij het Rode Kruis.
Het is een grote groep kinderen die in actie komt, zodra er
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ergens in de wereld mensen in nood zijn. Ze zamelen lege
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flessen in en het statiegeld gaat naar het Rode Kruis.

Lege flessen inleveren
Het Rode Kruis geeft hulp
Het Rode Kruis bestaat al ruim 150 jaar en geeft hulp aan mensen in nood. Wereldwijd zetten 17
miljoen vrijwilligers zich in voor die hulp aan mensen die in nood zijn. Deze vrijwilligers helpen niet
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alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Ze helpen bij grote rampen, zoals aardbevingen of grote
overstromingen, en in gebieden waar oorlog is. En ze helpen ook bij stille rampen, dus rampen die
niet in het nieuws komen. Zoals 900 000 kinderen die jaarlijks sterven aan longontsteking of 800 000
kinderen die jaarlijks doodgaan aan diarree. Terwijl longontsteking en diarree goed te behandelen zijn.
Of ze helpen kinderen bij het zoeken naar vermiste familieleden. De missie van het Rode Kruis is dat
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je mensen die in nood zijn niet in de steek laat, maar helpt. En daarbij is het niet belangrijk wat het
geloof, de afkomst, de nationaliteit of de politieke mening van de slachtoffers is.
Hoe helpt het Rode Kruis?
Het Rode Kruis heeft overal in de wereld hulpverleners. Zodra het nodig is, gaan die vrijwilligers aan
de slag. Ze werken dus vaak in hun eigen land. Doordat zij zelf uit de getroffen gebieden komen,
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kennen zij het gebied heel goed. Ook kennen zij de gewoontes en gebruiken van de mensen die in het
land wonen en dat is heel handig bij het bieden van goede hulp.
Het Rode Kruis helpt op allerlei manieren. Direct na een grote ramp als bijvoorbeeld een
aardbeving, delen hulpverleners van het Rode Kruis voedsel uit, voorzien ze mensen
van schoon drinkwater, helpen ze mensen aan onderdak en zorgen ze voor medicijnen
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en andere medische hulp. Na een ramp helpen hulpverleners van het Rode Kruis de
slachtoffers verder. Ze helpen de mensen met het weer opbouwen van hun huizen,
ziekenhuizen en scholen door materialen uit te delen die ze daarbij kunnen gebruiken.
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Ook helpen ze mensen die op zoek zijn naar vermiste familieleden.
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De Flash Brigade

statiegeldflessen

Wil je het Rode Kruis helpen bij hun belangrijke werk? Het is te gevaarlijk voor kinderen
om als vrijwilliger in noodgebieden aan het werk te gaan. Maar je kunt wel op een andere manier
helpen, namelijk door je school aan te melden bij de Flash Brigade! De Flash Brigade is een groep
kinderen van 8 tot 12 jaar die in actie komt zodra er een ramp gebeurd is. Een week lang zamelt de
Flash Brigade flessen in. Het statiegeld van de flessen gaat naar het Rode Kruis die met dat geld de
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slachtoffers van de ramp gaat helpen. Stel: er is ergens een orkaan geweest, zoals orkaan Irma in
Sint-Maarten. Er zijn veel slachtoffers en er is dringend hulp nodig. De Flash Brigade wordt
ingeschakeld. Het ingezamelde statiegeld wordt dan gebruikt om de slachtoffers op Sint-Maarten te
helpen. Hoe fanatieker je flessen verzamelt, hoe meer geld het Rode Kruis krijgt. De leden van de
Flash Brigade zijn herkenbaar aan een button en tas. Op www.rodekruis.nl/flashbrigade lees je meer
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over de Flash Brigade. Doe je mee?
Naar: www.rodekruis.nl
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