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De brandweercadetten bereiden
zich voor op het defilé van 21 juli
BRUSSEL, 15/07/2010.- Voor het eerst stappen 56 brandweercadetten mee in het defilé ter gelegenheid van de
nationale feestdag op 21 juli. Een brandweercadet is een jongen of meisje tussen 15 en 18 jaar oud met een
bijzondere belangstelling voor het beroep van brandweervrouw of –man.
De cadetten die defileren, komen uit Luik, Dinant, Dour, Edingen, Brussel, Aubange, Boom, Kortemark, Eeklo,
Thuin, Wiers, Bree, Hasselt, Wenduine en Ieper.
De brandweercadetten willen hun beste beentje voorzetten op 21 juli en organiseren daarom een generale
repetitie.
Deze repetitie vindt plaats:


Vrijdag 16 juli om 16 uur in Boom voor de Nederlandstalige cadetten
Brandweerkazerne Boom
Dijleweg 5
2850 Boom



Zaterdag 17 juli om 10 uur in Luik voor de Franstaligen
Parking van de Country Hall
Allée du bol d’air 19
4031 Luik

De media zijn welkom op deze algemene repetitie voor reportages of interviews met de cadetten.
Mogen wij, om praktische redenen, vragen dat u uw aanwezigheid meldt aan de persdienst van de Civiele
Veiligheid ? Contactpersonen: zie onderaan perstekst.
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***

De brandweercadetten
Volgens een telling die het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) in 2009 heeft
uitgevoerd, nemen in België een duizendtal jongeren deel aan opleidingsactiviteiten voor jonge
brandweerlieden.
Om deze opleiding zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn in België een aantal cadettenscholen
opgericht.
Deze scholen zijn verenigingen die als doel hebben deze jongeren aan te trekken en hen, rekening houdend met
hun leeftijd, voor te bereiden op de aanwerving en de opleiding tot brandweerman.
De basisopleiding duurt drie jaar en houdt rekening met de schoolkalender. De basisbegrippen van het beroep
worden op woensdagnamiddag of zaterdagochtend aan deze jongeren aangeleerd, in totaal een honderdtal uur
per jaar. Zij volgen hier cursussen dringende medische hulpverlening en brandweertechnieken, of lichamelijke
opvoeding.
De doelstellingen zijn dus uiteenlopend: de burgerzin en het plichtsbesef van deze jongeren ontwikkelen, maar
hen ook lichamelijk en technisch voorbereiden op de wervingsproeven bij de brandweerdiensten.
Daarnaast worden voor jongeren onder de 15 jaar ook evenementen georganiseerd die je kan vergelijken met
een jeugdbeweging.

Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en de brandweercadetten
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid heeft zich voorgenomen om de opleidingsactiviteiten
bestemd voor de jonge brandweerlieden in 2010 te promoten.
In eerste instantie is gedurende het tweede semester van 2009 een telling van de opleidingsactiviteiten voor de
cadetten uitgevoerd. Aan de gouverneurs is een lijst gevraagd van de organisaties die dit type activiteit aanbieden
op het grondgebied van hun provincie. Er zijn 36 scholen geteld.
De organisatie van de brandweercadettenscholen valt thans niet onder de bevoegdheid van de federale overheid,
maar is het resultaat van gemeentelijke of provinciale initiatieven.
In tweede instantie is een federale werkgroep opgericht om de criteria waaraan deze verenigingen en het
opleidingsprogramma zullen moeten voldoen, te bespreken. De vrijstellingen waarvan de cadetten zullen
genieten in de opleiding tot brandweerman zullen hier besproken worden.

Rekruteringscampagne « Levens redden: da’s mijn passie”»
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken probeert elke dag de veiligheid van haar burgers te
verbeteren. En onder andere daarom wordt de Civiele Veiligheid hervormd en in deze context zal eind 2010 een
rekruteringscampagne van beroeps- en vrijwillige brandweerlieden georganiseerd worden.
« Het hoofddoel van deze campagne is het hoofd te bieden aan het gebrek aan beroeps- en vrijwillig personeel in
de brandweerdiensten,» verklaart Jérôme Glorie, directeur-generaal van de Civiele Veiligheid. « De
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promotiecampagne wil een blijvende interesse opwekken bij de jongeren voor het beroep van brandweerman.
Want, om geselecteerd te worden, volstaat het niet om aangetrokken te worden door de job: je moet sportief,
beschikbaar en erg gemotiveerd zijn. Een evenwichtig karakter, voldoende doorzettingsvermogen maar vooral
verantwoordelijkheidszin voor de veiligheid van zijn of haar collega’s en de burgers zijn van belang.».

De cadetten en de feestelijkheden van 21 juli 2010
Naar aanleiding van de feestelijkheden van 21 juli 2010, heeft de FOD Binnenlandse Zaken besloten om de
brandweercadetten in het zonnetje te zetten.

1. Het defilé : dit jaar zal voor het eerst een detachement van brandweercadetten meestappen in het defilé.
De deelnemende cadetten zullen een blauwe overall dragen met een rode pet en zullen in twee colonnes
defileren in een Franstalige sectie en een Nederlandstalige sectie.
2. In het kader van het « Feest in het Park », zullen de brandweercadetten aanwezig zijn op de Zavel in het
Feestdorp van de FOD Binnenlandse Zaken met een infostand reanimatie, maar zij zullen in de loop van de dag
eveneens verschillende demonstraties doen:
- Demonstratie van de bevrijding van een persoon die gekneld zit in een autowrak.
- Een autoladder.
- Demonstratie van het uitrollen van brandslangen.
__________________________________________________________________________

Contactpersonen:


Cardoso Nunes Catherine, Communication Sécurité civile
02 500 20 29 – catherine.cardosonunes@ibz.fgov.be



Ellen Probst, Communicatie Civiele Veiligheid
02 500 25 88 – Ellen.Probst@ibz.fgov.be
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