
AED’s op de Heimolen 

AED’s redden levens. Snel reanimeren bij een hartstilstand is van levensbelang. Elke 

dag bewijzen deze apparaten in ons land hun nut. 

Dat weet ook het Bewonerscomité Heimolen. Maar toen het een paar jaar geleden bij 

de gemeente Bergen op Zoom en de Stichting AED Bergen op Zoom aanklopte om 

ook in het buurtschap AED’s geplaatst te krijgen was het antwoord: gaat niet lukken, 

geen geld. 

Ja. En dan? ‘Van verschillende bewoners kregen we de vraag dat ze toch echt een 

AED wilden. Omdat het op een andere manier niet lukte zijn we in 2017 als comité 

met een inzamelingsactie begonnen.’ Dat vertelt Gerard Kamp, voorzitter van dat 

Bewonerscomité Heimolen.  

Heimolen en het gebied er omheen telt zo’n 150 huishoudens. Niet alleen op 

Heimolen zelf maar onder meer ook de woningen langs de Huijbergsebaan en langs 

de Antwerpsestraatweg (Oude Tol) horen erbij. ‘Ons ‘werkgebied’ omvat ook 

Zandven, Zuidgeest en Groot Molenbeek.’ 

‘We zijn uit gegaan van 35 euro per huishouden. Zo’n 89 procent reageerde 

waardoor we 1785 euro konden ophalen. Genoeg om 1 AED aan te schaffen.’ Later 

volgde nog zo’n actie om een tweede te kunnen plaatsen. Ze hangen op de woning 

aan Heimolen 45A en op de woning hoek Zandven/Nieuwe Baan. Maar dan ben je er 

nog niet, wist het bewonerscomité al snel.  

Deskundig gebruik van het apparaat is een vereiste om echt mensenlevens te 

kunnen redden. ‘We hebben met zo’n 20 mensen cursussen gevolgd. Elke 2 jaar 

gaan we op herhaling om onze kennis weer op te frissen. Dat is een voorwaarde van 

de Hartstichting. Een IC-verpleegkundige van Bravis ziekenhuis geeft ons die 

opleiding.’ 

Die groep van vrijwilligers kan als iemand in nood is door een plotse hartstilstand een 

oproep krijgen om onmiddellijk in actie te komen. ‘Dat is de afgelopen 4 jaar tijd nu 2 

keer gebeurd.’ Met andere woorden: Heimolen mag blij zijn met de AED’s. 

Maar daar is dit verhaal nog niet mee af. Want wat hebben Heimolen, bewoners en 

AED’s te maken met het Meeussen Fonds dat zich inzet voor projecten op het gebied 

van zorg en welzijn. 

Dat antwoord weet voorzitter Gerard Kamp makkelijk te geven. Aanschaf van de 

twee apparaten is stap 1. ‘Maar we hebben ook te maken met de kosten voor de 

cursussen, met onderhoud dat betaald moet worden, met verzekering.’ Honderden 

euro’s per jaar zijn daar voor nodig.  

En nu betalen de leden (de bewoners die zich hebben aangesloten) van het comité 

jaarlijks wel een kleine vergoeding aan het comité maar dat is bij elkaar niet genoeg 

om de jaarlijkse kosten van de AED’s er ook nog bij te hebben. ‘Het is een flinke hap 

uit onze begroting.’ 

Zo kwam uiteindelijk het Meeussen Fonds in beeld. ‘Ik wist van het bestaan van het 

Fonds. We hebben via de website keurig een formulier ingevuld met het verzoek ons 



te steunen. We konden nergens anders aankloppen. We hebben geen enkele 

organisatie gevonden die wilde helpen.’ 

Het Meeussen Fonds deed dat wel. Met een bedrag van 1500 euro, genoeg om over 

een periode van vijf jaar de jaarlijkse kosten fors te kunnen drukken. ‘Tot en met 

2024 zijn we gered. Met dank aan het Meeussen Fonds. Maar hoe we het daarna 

gaan doen weten we nog niet.’  


