Toon je hart
GEEF
BLOED

Een mensenleven redden voor een prikje?
De N-VA doet het!

Wil je bloed geven?
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Voor de Warmste Week 2020 roept de N-VA al haar mandatarissen en
bestuursleden op om bloed te geven. Jouw bloed kan levens
redden. Een uurtje van jouw tijd voor iemands hele leven. Zo maak
je het verschil.

Toon je hart en geef bloed
Jij en je afdeling kunnen voor een prikje het verschil maken voor de Warmste Week.

Misschien kan
je wel extra
helpen

Dat doe je zo:
Verzamel je troepen (en eventueel je moed) en ga bloed geven in je gemeente.
Inspireer anderen om hetzelfde te doen, deel een selfie
van je geprikte zelf op sociale media.
Vergeet zeker niet je hart te tonen op die selfie! Niet je echte,
maar het hart dat je hier uit deze folder kan duwen.

Neem een selfie met het
hartje uit deze folder!

Toon dat je als N-VA’er meedoet aan de
Warmste Week. Voeg het speciale
Facebook-kader dat je op het
intranet vindt toe aan je
profielfoto op
sociale media.

Minister Diependaele
gaf het goede
voorbeeld

Doe eerst de zelftest op www.rodekruis.be/donorzelftest
om te zien of je wel bloed mág geven.
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Mag of wil je geen bloed geven?
Dan kan je toch nog helpen. Hieronder lees je hoe.
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Ik wil wel, maar ik mag niet
Mogelijk mag je wel plasma doneren. Dat kan enkel in een
donorcentrum. Surf naar www.rodekruis.be om een donorcentrum in jouw buurt te vinden.
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Speciale oproep!
Ben je een man en genezen coronapatiënt? Dan ben je de
ideale kandidaat-plasmadonor!
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Ik wil wel iets doen, maar zie een prik niet zitten
Dat kan! Rode Kruis-Vlaanderen is tijdens deze coronacrisis
op zoek naar vrijwilligers om een handje toe te steken in de
zorg. Surf naar crisisvrijwilligers.rodekruis.be
om ‘vacatures’ in jouw buurt te vinden.

Een afspraak maken is verplicht
Surf naar donorportaal.rodekruis.be om te kijken waar en wanneer er
in jouw buurt een inzameling plaatsvindt. Kies je gemeente, datum en
tijdslot. In de 13 Vlaamse donorcentra kan je elke werkdag terecht. Ook
in Brussel is er een donorcentrum.
Registreer je tot slot als je nog geen account hebt.

Waarom bloed geven?

Zeg dat je van de N-VA bent!

Omdat je er mensenlevens mee redt. Spectaculaire straatacties zijn
sowieso niet mogelijk door corona. Bloed geven daarentegen is niet
alleen nog mogelijk, het is ook nodig! Rode Kruis-Vlaanderen kan elke
druppel bloed goed gebruiken.

Vergeet zeker niet in het opmerkingenveld ‘N-VA’ te vermelden wanneer
je je afspraak maakt. Zo ziet Rode Kruis-Vlaanderen hoeveel N-VA’ers
bloed willen geven.

Bloed geven tijdens corona
Wanneer je gaat bloed geven, moet je enkele coronarichtlijnen volgen:

Mondmasker verplicht
Breng zelf een balpen mee
Kom alleen
Voel je je niet goed? Blijf thuis!
Alle maatregelen vind je op
www.rodekruis.be/hulp/coronavirus/vaak-gestelde-vragen/
en in je bevestigingsmail.

Maaike, Sigrid, Elke, Joris, Zuhal, Cieltje en Bart
tonen hun hart.
Zij zijn in Vlaanderen de meter of peter van onze bloedgeefactie
voor de Warmste Week in hun provincie.

Geef het beste van jezelf, geef bloed
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Maak een afspraak op donorportaal.rodekruis.be

