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Vlam in de pan Tour
Project omschrijving
Sinds kort hebben we een aanhanger tot demowagen laten ombouwen, waarin een demonstratie vlam in de
pan gegeven kan worden, maar waarin men ook zelf kan oefenen een vlam te doven (2 verschillende
kookeenheden). Door een tour te maken langs markten (9 in totaal, 1 per wijk), proberen we door de demo en
het prominent aanwezig zijn mensen aan te spreken over wat te doen bij vlam in de pan (1 van de gevaren uit
de top 3). Door zelf te ervaren is bewezen dat men in een echte situatie sneller en juist handelt dan wanneer
men er niet bewust mee bezig is geweest.

Doel
Burgers op straat voorlichten over brandgevaren in huis o.a. vlam in de pan

Methodiek
Voorlichting

Ervaringen
Bij de meeste markten met veel mensen kunnen praten. Sommigen stonden er in eerste instantie niet open
voor of zeiden snel dat ze elektrisch kookten (meest voorkomende reactie en tevens niet juist). Door men daar
meteen een reactie op te geven dat dit onjuist is, waren de meesten toch wel nieuwsgierig waarom en vaak
was er dan ook een opening om over meer gevaren in huis te spreken.
Ook hebben we de nodige ‘bange’ mensen kunnen overhalen een keer te oefenen (naast de vele mensen die
uit vrije wil wilden oefenen). Na oefenen waren ze vaak zelf verrast over de ongegronde angst die ze hadden
en waren erg blij om in deze gecontroleerde omgeving een keer een ervaring op te doen.

Effectmeting
Helaas hebben wij geen telling kunnen bijhouden hoeveel mensen wij tips en advies hebben kunnen geven.
Maar ik vermoed dat wij toch zeker 500 mensen voorzien hebben van goed advies met vaak maar 2 a 3 man
capaciteit en 3 uur per keer.

Setting / locatie
Markten, braderieën, etc.
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