
Bewoner blust zelf brandende afwasmachine 
28/04/’10 BEERSE (2340) 
De brandweer van Beerse moest dinsdagnacht naar een brand in een woning. In de keuken stond een afwasmachine in brand.“De ouders en hun twee kinderen waren wakker geworden door de rookmelder”, zegt Jaak Van Gils van de brandweer. “De vrouw en kinderen konden naar buiten lopen. De man heeft met twee brandblusapparaten het vuur zelf geblust.”. Hij had tijdens het blussen rook ingeademd. Om hem te controleren werd hij met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.

<Gazet van Antwerpen>

Rookmelder wekt bewoner 

01/03/’10 In de woning langs de Roe-

selarestraat brak zaterdagmiddag brand 

uit. De brand was in de keuken. Waar-

schijnlijk stak een kortsluiting in het 

stopcontact het vuur aan. De bewoner 

deed een middagdutje. De rookmelder 

in huis maakte hem wakker. Hij belde 

de brandweer. De vlammen verspreid-

den zich via de dampkap in een valse 

houten wand. Niemand raakte gewond. 

De man kan in zijn huis blijven wonen.

<De Standaard>

Gered door de rookmelder

24/08/’14 GENT Een brand vrijdagochtend in 

Gent maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk 

een rookmelder is. Twee bewoners die lagen te 

slapen, werden gewekt door een rookmelder en 

konden op tijd hun huis verlaten. Oorzaak van 

de brand was een laken dat over een lamp lag. 

Het koppel dat lag te slapen hoorde de brand 

niet. Ze werden wakker gemaakt door het 

scherpe piepen van de rookmelder.

<Het Nieuwsblad>

GSM-lader oorzaak van brand

31/03/’19 DUFFEL Voor de tweede keer dit jaar al is er in Du� el een brand ontstaan 
doordat een gsm-oplader vuur vatte. Gisteravond laat was dat het geval in een woning langs 
de Mechelsebaan. Een matras vloog daar in brand door kortsluiting aan de lader, die vlak 
naast de matras instak. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de binnenkant 
van het huis is wel aanzienlijk. 
Het gemeentebestuur van Du� el roept de inwoners op om voorzichtig te zijn en gsm’s ‘s 
nachts niet op te laden. 
<RTV>

Brandende kaars vernielt woning

08/09/’08 John L. (74) en zijn vrouw 
Gerardine H. (66) uit de Velmerlaan zijn 
zondagmiddag aan de vuurdood ontsnapt 
dankzij een rookmelder. Het koppel was 
voor de televisie in slaap gevallen. Een kaars 
in de achterbouw veroorzaakte een brand. 
<De Standaard>

Woonblok ontruimd door sigaret29/11/’14 VERREBROEKEen sigaret heeft donderdagavond 
brand veroorzaakt in een � at in de 
Kieldrechtbaan. De brandweer had 
het vuur snel onder controle. Iedereen 
moest het woonblok verlaten. Op dat 
momenten volgden zestig mensen een 
cursus bloemschikken.In het appartement boven de bloe-

menzaak was brand ontstaan. De rook 
aan de buitenkant was opgemerkt 
door iemand die aan een bankauto-
maat geld afhaalde.<Het Nieuwsblad>

Opgelet! Gevaarlijk.

Opdracht
Onderlijn de oorzaak van de brand in elk artikel.

Welk gevaar hebben deze situaties gemeenschappelijk?

Opdracht: zoek de fout.
Waarom is er brand- en brandwondengevaar in deze keuken? 
Duid de mogelijke oorzaken aan met een cirkel. 

                  Plakken maar!
Teken een gevarenpictogram op post-it 
blaadjes en plak deze overal in huis waar 
je denkt dat er gevaar is. Zo ziet iedereen 
waar het nog veiliger kan.
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                  Plakken maar!


