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Nieuwsgierig?
Sinds 1986 organiseert de brandweer van Almere in
samenwerking met Stichtingen ABRI en Triade de
Brandweerdag. Op deze dag worden jaarlijks rond de 250
mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking in het
zonnetje gezet. Brandjes blussen, spelletjes doen, een tocht
door de stad, dansen in de disco en lekker eten en drinken
zijn de ingrediënten voor een bijzondere dag vol plezier en
lachende gezichten.
Nieuwsgierig naar de Brandweerdag? In deze promotiemap
geven wij u graag een impressie van dit festijn. De foto’s en
artikelen spreken voor zich. De dag is na meer dan 25 jaar
niet meer uit Almere weg te denken. Wilt u er aan bijdragen
dat de dag ook in de toekomst een fantastisch feest blijft?
Met vriendelijke groet,
Organisatie Brandweerdag

Brandweerdag Almere:
niet meer weg te denken
De Brandweerdag is al meer dan 25 jaar een groot feest
voor kinderen met een handicap, maar ook voor hun
broertjes en zusjes, ouders en opa’s en oma’s. Op die
dag ontvangt de brandweer zo’n 250 gasten. De dag
is uitgegroeid tot een echt Almeers familiefeest waar
iedereen met volle teugen van geniet.
De organisatie van de Brandweerdag is in handen van de
personeelsvereniging van de brandweer, de jeugdbrandweer
en de stichtingen ABRI en Triade. Er komt behoorlijk wat bij
kijken om zo’n dag steeds weer te laten slagen.
De werkgroep krijgt drie maanden rust en komt dan weer
bij elkaar voor het plannen van de volgende dag. Naast het
bedenken van een origineel thema voor de Brandweerdag
zijn ook de penningen een vast punt op de agenda. De
werkgroep sprokkelt geld bij elkaar door sponsoren te
zoeken. Oude en nieuwe vrienden van de brandweerdag
worden weer uitgenodigd om hun bijdrage te leveren. En
dat doen zij graag. Aan onze stichting ABRI de taak om de
uitnodigingen te maken en de deelnemers in te schrijven. Dat
moet goed gebeuren want wij willen weten wie onze gasten
zijn. Wij zijn op de hoogte van hun medicatie en kunnen het
thuisfront bereiken als zich iets voor mocht doen. Gelukkig is
dat nog nooit nodig geweest. Veiligheid boven alles.
Ik loop al heel lang mee, in eerste instantie als gast met mijn
gezin. Mijn jongste zoon heeft het syndroom van Down en
was een graag geziene gast. Ik vind het bijzonder te zien hoe
ruim 100 vrijwilligers zich elk jaar inzetten om deze dag tot
een groot feest te maken. Het is voor mij een eer om daaraan
mijn bijdrage te mogen leveren.
Marjan Heidstra, coördinator van de stichting ABRI

Brandweerman voor één dag
Het is vrijdagavond en Bram van
11 gaat vroeg naar bed. Dan is
het eerder zaterdag en is het weer
Brandweerdag. Een dag waar hij al
heel lang naar uitkijkt.

foto op de binnenplaats.

“Bram wakker worden” roept zijn
moeder met haar hoofd om de
hoek van de deur. Maar Bram is al
lang aangekleed. Het is namelijk
Brandweerdag. Met zijn ouders,
broertje en zusje gaat hij naar de
kazerne in Almere Stad. Bij de
kazerne staan zijn vriendjes al te
wachten. Iedereen is verkleed als
zwerver, want dat is het thema.

De begeleiders en de vrijwilligers
van de brandweer zien er allemaal
uit als zwervers. Er staan veel
vuilnisbakken en het eten is een
echte daklozenmaaltijd. Maar wel
superlekker. Er is van alles te doen.
Leuke spelletjes, je kan je laten
schminken, een rondje op een Harley.
Gaaf! En dan op pad met de motoren,
bussen en brandweerauto’s, met
allemaal zwaaiende mensen langs de
kant. De dag eindigt in de disco. De
voetjes gaan van de vloer en Tommy
treedt op. Iedereen zingt hard mee.

In de kazerne staan de burgemeester
en de brandweercommandant al klaar.
Zij hebben vandaag niets te zeggen
want er wordt een Commandant
van de Dag gekozen. Het is deze
keer Jeroen. De burgemeester hijst
hem in zijn jasje en dan kan de dag
beginnen. Eerst met z’n allen op de

Na ontvangst van het
brandweerdiploma -op de terugweg
naar de kazerne- is het tijd om
afscheid te nemen van elkaar. Na
een geweldige dag valt Bram in de
auto in slaap, dromend van veel rode
brandweerauto’s. Als het eerst maar
weer volgend jaar is!

