Je wilt er liever niet aan denken, maar stel je eens voor. Er komt een heftige storm.
De dijken in Dordrecht breken. Net als 600 jaar geleden. Stroomt jouw huis dan
onder? Wat doe jij dan? Waar ga jij heen? Wat en wie neem je mee?

Wat doe jij als Dordrecht
overstroomt? Maak een noodplan in
drie makkelijke stappen!

Bedenk een
schuilplek

Maak een
noodpakket

Zorg voor
elkaar

Het is belangrijk dat je van te voren
weet waar je kunt schuilen. Dat kan op
een hoge verdieping thuis. Soms moet
je een veilige plek elders zoeken.

Of je nu thuis schuilt of op een andere
veilige plek, een noodvoorraad heb
je altijd nodig.

Door samen te werken kun je de
overstroming beter doorstaan.

Zet een noodpakket klaar met:

Bespreek het noodplan met:

flessen water

huisgenoten

houdbaar eten

familie

Op zolder

radio (mechanisch)

vrienden

Bij buren

zaklamp en batterijen

buren

Bedrijven of hoge gebouwen in de buurt

medicijnen en EHBO-doos

Op De Staart

kaarsen, lucifers, aanstekers

•

Zorg dat iedereen in huis de schuilplek kent.

warme kleding en regenpak

•

Laat familie en vrienden vooraf weten wat je

Waar ben je veilig?

Bij een overstroming:

handdoeken

plannen zijn. Tijdens de overstroming is er

•

Vlucht niet in paniek, zonder plan.

dekens

waarschijnlijk geen telefoon en internet.

•

Stap niet in de auto.

wit laken

•

Luister naar de hulpdiensten.

fluitje om je te laten horen

•

Hang een wit laken uit je raam.

•

Draai de gashoofdkraan dicht.

•

Zorg dat je voorraad voldoende is voor 7 dagen.

•

Denk aan waardevolle spullen en papieren.

•

Zet het noodpakket op je schuilplek of ergens
waar je dit snel kunt pakken.

•

Controleer je noodpakket elk jaar.

Hang deze poster op in je huis
Zorg dat je weet wat je moet doen bij een overstroming.

•

Werk samen met je buren. Gebruik elkaars
voorzieningen.

•

Help mensen in jouw omgeving.

•

Denk aan buren die extra hulp nodig hebben.
Bijvoorbeeld ouderen en mindervaliden.

