
Waar vuur is, 
is rook.

Als er brand is in je huis of op school, 
komt er veel rook vrij.
Deze rook stijgt en botst tegen het plafond. 
Daar kan hij niet weg. 
De laag rook wordt steeds dikker en dikker.
De rook is erg warm en pikzwart, je kan niks meer zien. 
Hij is ook giftig en dus gevaarlijk om in te ademen.

‘s Nachts lig jij te slapen en dan slaapt jouw neus mee. 
Je kan de rook niet zien en niet ruiken.
Je oren die worden wel wakker bij een luid geluid, 
maar rook maakt geen lawaai.
Dus als je neus en ogen slapen, maar je oren niet, 
dan kan je steeds op een rookmelder rekenen.
Die is altijd wakker en begint erg luid te piepen als hij rook 
ziet. Hij maakt je op tijd wakker om je huis te verlaten.

Gered door de rookmelder
Een gezin met vier kinderen kon maandagnacht 
op tijd ontsnappen uit hun brandende huis in 
Balen. De rookmelder heeft hun leven gered. De 
brand is wellicht veroorzaakt door kortsluiting. 
Het gezin lag nog te slapen toen de rookmelder 
alarm sloeg. ‘Ik schoot meteen wakker.’ Zegt 
Sylvia. ‘Ik wekte mijn man en ging naar beneden. 
Daar zat alles onder de rook. Zo hevig dat onze 
ogen ervan traanden en het in onze keel brandde. 
We hebben meteen onze kinderen via de trap naar 
buiten getrokken.’ De brandweerkorpsen waren 
snel ter plaatse en kregen de brand na twee uur 
onder controle. De vader van het gezin probeerde 
nog terug naar binnen te gaan om de kat te red-
den, maar hij kon niks meer zien door de rook 
en niet goed ademen. Hij botste daarbij tegen 
een salontafel en raakte gewond aan het been. 
De woning is compleet onbewoonbaar. ‘We zijn 
alles kwijt, zelfs onze kleren. Maar we hebben het 
overleefd. De rookmelder heeft ons gered.’.
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Opdracht

Ga op zoek naar de rookmelders in jouw klas  
en jouw school. Zoek ze ook thuis. 
Heb je er? Fantastisch. 
Heb je geen rookmelders?  
Vraag aan je ouders of ze er hangen. Leg hen 
uit waarom een rookmelder zo belangrijk is.

  Tip

Druk eens op de testknop van je 
rookmelder, dan weet je meteen hoe 
hij klinkt. Pas op voor je oren!

Hang zeker een rookmelder 
in de gang en hal.
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