
 

 
 

 

 

 
 

Steun voor de brandweer in Nepal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Voorwoord 

 

Firefighters 4 Nepal (F4N) is een organisatie van Belgische brandweermannen die de 

brandweer in Nepal in steunt. 

Dit kan enkel door de hulp van ondertussen honderden mensen die elk op hun manier een 

bijdrage geleverd hebben aan ons project via schenkingen van materiaal, het kopen van een 

T-shirt, een storting, gouden raad en tips, sponsoracties, hulp in België en ter plaatse in 

Nepal,... Het gaat om zoveel radertjes in het geheel dat het jammer genoeg onmogelijk is 

om iedereen bij naam te noemen. 

Toch willen we enkele mensen specifiek bedanken voor hun enorme bijdrage. Allereerst 

bedankt aan Ronny De Roeck voor zijn ongeziene hulp bij het versturen van 

brandweermateriaal via lucht-cargo.  

Ook de ereconsul Roger De Groen willen we bedanken voor de vele info die hij ons 

verschafte omtrent Nepalese wetgeving en communicatie met het land.  

Firechiefs Vijay Dhaubhadel en Ramji Kc Khatri, postoverste bij de brandweer van 

Bhaktapur en Pokhara verdienen ook zeker een vermelding voor hun ongeziene inzet bij het 

duty-free afhandelen van de cargo in Kathmandu Airport en de logistieke steun bij de 

opleiding. 

Zonder deze mensen en honderden anderen zouden we niet staan waar we nu staan.  Het is 

dankzij de medewerking van zovelen dat we met enige trots onderstaand dossier aan u 

kunnen voorstellen.  

Dit dossier is een dynamisch gegeven dat continu evolueert aangezien we de organisatie 

steeds verder uitbouwen en blijven werken aan een betere hulpverlening in Nepal. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Inhoud 
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2. Wie zijn wij? 
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1. Hoe is F4N ontstaan? 

Tijdens enkele van hun reizen naar Nepal bezochten Johan en Bert in 2012 en 2014 een 

aantal lokale brandweerkorpsen. Ze moesten met lede ogen aanzien hoe de Nepalese 

brandweermannen met heel weinig en sterk verouderd materiaal moeten werken. Dit is 

deels een gevolg van de heel beperkte financiële armslag waarover het land beschikt.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals wij in België kennen, hebben ze niet.  Bij het 
zien van de kazerne en het materiaal én naar aanleiding van een aantal interventies waar 
ze aan konden deelnemen, kwamen ze op het idee om de Nepalese collega’s op een of 
andere manier te helpen.  

Alles begon met het plan om een tweedehands autopomp (een brandweerwagen met 
watertank en bluspomp) te zoeken en naar Nepal te brengen, gevuld met materiaal voor 
de collega’s daar. Het concept ‘Firetruck 4 Nepal’ was geboren. Binnen de wereld van de 
brandweer sloeg dit goed aan en stap voor stap kon materiaal in ontvangst genomen 
worden.  

Na heel wat opzoekwerk kregen we een autopomp op het oog. Ondertussen kwam de 

vraag uit enkele Nepalese korpsen om ook opleiding te voorzien, want dat is daar 

onbestaande.  

Yves en Edward vervoegden het team, en aangezien het niet alleen meer over een 
brandweerwagen ging, veranderde de naam eind 2016 in ‘Firefighters 4 Nepal’. Dit ging 
gepaard met de oprichting van een VZW in het voorjaar 2017.  
In maart van datzelfde jaar vertrokken we naar Nepal, gepakt en gezakt met 600 Kg 
brandweermateriaal en klaar voor een 4-daagse opleiding basisbrandbestrijding 
aangevuld met EHBO. Daaraan namen 22 brandweermannen uit 3 korpsen en 10 burgers 
uit bergdorpjes (waar geen brandweerdienst voorhanden is) deel. 
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2. Wie zijn wij? 

 

Johan Schots 

Johan (46 j) is de bezieler van dit ganse project. Toen hij en Bert 
in 2012 onverwachts mee konden op interventie na een trekking 
in Nepal, kreeg hij een "zot" idee. Dankzij dit idee is Firefighters 
4 Nepal ontstaan. Johan heeft 15 jaar ervaring met internationa-
le noodhulp (Rode Kruis, B-Fast). Hij is zelfstandig pers-
attaché, woordvoerder en post-graduaat rampen-management. 
Omdat Johan reeds vele malen in Nepal was, heeft hij er een 

lokaal netwerk kunnen uitbouwen dat er voor zorgt dat ons verblijf net dat beetje vlotter 
verloopt. Dankzij Johan kunnen de lessen vlot verlopen en hebben we ook logistiek niks te 
kort. Hij deed meerdere malen vrijwilligerswerk in Nepal om er de lokale bevolking te 
steunen. In onze VZW is Johan de voorzitter. 
 
 
                    

Bert Poelmans                                                                        
 Bert (47j) was de man die aanwezig was bij het ontstaan van Jo-
han zijn idee. Anders verwoord, hij is de man van het eerste uur. 
Hij heeft veel ervaring met trekking in Nepal, is beroepsbrand-
weerman in Vilvoorde en spoedverpleegkundige van opleiding. 
Bert werkt ook als USAR medic bij het B-Fast team. Hij nam reeds 
aan heel wat buitenlandse missies deel. Bert is de uitgelezen man 
om onze Nepalese collega's kennis bij te brengen over EHBO. Als 
doorwinterde brandweerman, verpleegkundige en Nepal kenner, 

zorgt hij er voor dat we de juiste connecties hebben in Nepal en kunnen de lessen goed 
voorbereid worden. In onze VZW is Bert de secretaris. 
 

 

Yves Vermeulen                                                                      
 Yves (50j) is sinds 1996 een beroepsbrandweerman in Brugge. Hij 
is gedreven door alles wat brandbestrijding betreft. De stap naar 
instructeur binnenbrandbestrijding was voor Yves dan ook vlug 
gezet. Aangezien hij enorm gefascineerd is door de meest mooie 
plaatsen op aarde en er al een hoop verre reizen op zitten heeft, 
was zijn aansluiting bij het team een logische beslissing. Yves is een 
gedreven instructeur met een hele hoop ervaring in de  brand-

weerwereld. In 2017 werd hij onderofficier bij de brandweer. Dit is, samen met een ge-
slaagde opleiding geven in Nepal, een bekroning op zijn jaren van inzet voor een betere 
brandweer hier en in Nepal. 
 



 
 

 

 

Edward Savat                                                                         
Edward (33j) is de jongste van ons team. Twaalf jaar geleden be-
gon zijn brandweercarrière bij de vrijwillige brandweer van Mal-
degem. In 2011 startte hij eveneens als beroepsbrandweerman 
in Brugge. Hij bouwde zijn kennis uit door opleidingen te volgen 
bij de Oost-en West-Vlaamse brandweerschool. Zo werd hij be-
gin 2016 instructeur binnenbrandbestrijding. Hij behaalde een 
badge 112 Dringende Geneeskundige Hulpverlening en is een 
gedreven ambulancier en PIT- (Paramedisch Interventie-

Team)medewerker. Edward is autotechnieker van opleiding en heeft voor zijn beroepscar-
rière, gewerkt als diagnose technieker in de zware bedrijfsvoertuigen. In onze VZW is Ed-
ward penningmeester. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Wat hebben we reeds gedaan?  

Sinds het ontstaan van onze organisatie zijn wij druk bezig met het inzamelen van 
brandweermateriaal en financiële steun. Zo hebben we een T-shirt verkoop georganiseerd 
om fondsen te werven. Dit was een groot succes en heeft er mee voor gezorgd dat we de 
hoge kost van de air-cargo konden financieren. 

We zijn 2 weken in Nepal geweest om het materiaal te overhandigen en er de nodige 
opleiding te voorzien. Tijdens deze reis zijn 32 mensen, zowel brandweermannen als 
burgers,  naar Pokhara gekomen waar de opleiding doorging. Ze konden deelnemen aan 
lessen over basisbrandbestrijding, EHBO en tactiek bij brand. Zowel voor de ‘ervaren’ 
brandweermannen als de burgers was dit volledig nieuwe materie.  

Aangezien de meesten de financiële middelen niet hebben om een verblijf van 5 dagen in 
Pokhara te bekostigen, stonden wij ook in voor hun slaapplaats en eten. Zo konden ze 
toch deelnemen aan deze zeer belangrijke opleiding zonder hier een financiële kater aan 
over te houden.  

De persoonlijke kosten van de vier F4N-leden, zoals een vliegticket, overnachtingen, eten, 
enz. betaalt elke vrijwilliger zelf. Met andere woorden, elke donatie aan onze VZW gaat 
voor 100% naar de Nepalese hulpverleners. 

Onderstaand kunt u foto’s zien van 2 reële interventies in Nepal. Als eerste ziet u een 

voertuigbrand die plaats vond voor onze eerste Nepal reis. De tweede foto illustreert een 

vegetatiebrand, vlak na ons vertrek uit Nepal. De manier van blussen springt in het oog. 

Dit door de modernere lansen die we hen konden geven. Het grootste verschil zit hem 

echter in de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is al een hele stap voorwaarts 

richting veilig werken. Ook zonder brandweerachtergrond is duidelijk een verschil 

merkbaar.  

 

     Voor F4N            Na F4N 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Wat zijn de toekomstplannen? 

Aangezien we tijdens ons eerste reis vaststelden dat de deelnemers niet alleen enorm 
gemotiveerd, maar ook (naar Nepalese gewoonte) enorm dankbaar waren, werd al snel 
duidelijk dat dit zeker niet het einde van het verhaal was. We waren unaniem eens dat 
F4N nog veel meer kan doen.  

Hoewel we nu 3 brandweerkorpsen konden uitrusten met beschermende kledij, en enkele 
dorpen basismateriaal en -kennis hebben bijgebracht van brandbestrijding, zijn er nog 
veel meer noden. Zo is in Nepal adembescherming voor brandweermannen bijna 
onbestaande. Met uitzondering van de brandweer van Kathmandu International Airport, 
hebben we verder nog geen enkel korps gevonden dat over dit basismateriaal beschikt. 
Alweer is de financieel penibele situatie van het land de grootste oorzaak.  

Daarom is één van onze volgende doelen, adembescherming voorzien. Hier komt zeer veel 
voorbereiding bij kijken. Aangezien het met de juiste brandweerkledij en 
adembescherming mogelijk wordt om een brandend gebouw te betreden, zijn zaken als 
een goede opleiding, degelijke controle en testing van het materiaal onontbeerlijk. 
Adembescherming is een fles die onder hoge druk gevuld wordt met lucht. Deze lucht 
wordt via een slangensysteem tot bij een masker gebracht dat op het gezicht staat en 
luchtdicht is. Zo kan een brandweerman volledig onafhankelijk van de omgeving ademen. 
Het is dan ook belangrijk dat dergelijk materiaal continu perfect onderhouden en getest 
wordt, zodat dit 100% betrouwbaar is. Om dit te testen worden bepaalde toestellen 
gebruikt. Ook een speciale compressor is nodig om de lucht onder hoge druk in de flessen 
te persen. Allemaal duur materiaal, maar een wereld van verschil zowel voor de eigen 
veiligheid als voor de eventuele redding van slachtoffers in een brandend gebouw. 

We willen eveneens zorgen voor een basisopleiding brandbestrijding en EHBO voor 

andere korpsen en dorpen. We konden vaststellen dat dit een groot succes was en 

ontvingen reeds filmpjes, video’s en verhalen van cursisten die onze opleiding doorgeven 

in hun dorp. Prachtig om te zien! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Aangezien ons project steeds bekender wordt, vergroot onze stock brandweermateriaal 

ook. Dit is aangenaam om te zien en geeft ons steeds meer zin om nog meer te doen. 

Keerzijde van de medaille hierbij is dat we met stockageproblemen kampen. Onze zolders, 

garages en tuinhuizen beginnen gebukt te gaan onder de vele  kledij en materiaal. Daarom 

is het de bedoeling om een zeecontainer aan te kopen. Deze kan in België dienen als 

stockageruimte. Later kunnen we deze dan verschepen naar Calcuta in India om zo via de 

weg in Nepal te krijgen. Lessen binnenbrandbestrijding in België worden in dergelijke 40- 

voetcontainers gegeven door speciaal opgeleide instructeurs. Twee van onze leden 

hebben de nodige brevetten hiervoor en kunnen in Nepal opleiding geven in deze 

container.  Zo kunnen we hopelijk alweer een zeer geslaagde editie van Firefighters 4 

Nepal neer zetten. 

 

Belgische opleiding binnenbrandbestrijding in container 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Wat hebben we nodig? 

 

We zijn hoofdzakelijk op zoek naar 2 zaken:  

 

Brandweermateriaal 

Via openbare - en bedrijfsbrandweerdiensten zoeken we brandweerkledij en materiaal. 

Dit gaat van brandvertragende onderkledij tot interventie pakken. Vooral aan helmen, 

handschoenen, laarzen, beschermmutsen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen 

is er een grote nood. Ook slangen, straalpijpen, kleine stroomgroepen, draagbare 

pompen, alles van adembescherming enz. zijn welkom. Het belangrijkste bij dit alles is, dat 

er geen noemenswaardige defecten aan zijn. Kleine herstellingen kunnen we zelf 

uitvoeren. Weet u waar dergelijk materiaal beschikbaar is via schenking of openbare 

verkoop? Contacteer ons dan zeker! We geven alles een nieuw leven in Nepal. 

 

Financiële steun 

In dit dossier kon u al lezen wat we reeds gedaan hebben en nog willen doen. Aan deze 

plannen hangt een prijskaartje. De aankoop en het verschepen van een container zijn de 

grootste kost. Er zijn ook nog de aankopen van lesmateriaal, eten en drinken voor de 

cursisten, accommodatie voor lessen en overnachting van de leerlingen, enz. 

We hebben veel financiële middelen nodig om alles te realiseren. Dit kan enkel door de 

steun van heel veel mensen, bedrijven, verenigingen en overheden. Contacteer ons via de 

gegevens in dit dossier om ons te helpen de nodige euro’s samen te sprokkelen.  

Hebt u voor ons nog opmerkingen, ideeën, interessante info, vragen enzovoort, geef ons 

een seintje. We komen dan zo snel mogelijk in contact met u.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Contactgegevens 

 

Firefighters 4 Nepal VZW 

Romeinsesteenweg 86 

1800 Vilvoorde 

Gsm: +32 471 02 92 67 

 

         www.f4n.be 

          Info@f4n.be  

           Firefighters 4 Nepal 

         http://firefighters-4-nepal.reislogger.nl 

IBAN: BE91 9731 6081 0876 

BIC: ARSPBE22 

Ond.nummer: 0671951464 
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