CHECKLIST NOODPAKKET
We hebben het goed voor elkaar in Nederland, maar ook bij ons
kan iets gebeuren. Staat u er wel eens bij stil of u voorbereid
bent op een eventuele ramp? Mogelijk moet u bij een ramp
onverwacht binnen blijven. Bereid u daarop voor door een
noodpakket samen te stellen. Als voor langere tijd de stroom
uitvalt, de verwarming niet meer werkt en er geen water uit
de kraan komt, heeft u de belangrijkste spullen in huis.
Het noodpakket bevat de belangrijkste spullen die u zéker in huis moet hebben.
Met de juiste spullen in huis is de kans groot dat u een ramp veilig doorstaat.
Het is niet altijd nodig om nieuwe spullen te kopen. Vaak heeft u de meeste
zaken al in huis, alleen is het nu een kwestie van het bij elkaar brengen van
deze spullen en het op een veilige en makkelijk te bereiken plaats op te slaan.
Bekijk het onderstaande lijstje, maar bekijk ook uw persoonlijke situatie en
denk bijvoorbeeld aan babyvoeding en medicijnen.
Dit moet zeker in het noodpakket:
• Radio op batterijen, afgestemd op de calamiteitenzender Omroep Gelderland
(FM 89.1) (ether).
• Zaklamp.
• Extra batterijen.
• Eerstehulpdoos.
• Lucifers en kaarsen.
• Contant geld en (kopieën van) identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren.
• Verzorgingsartikelen (wc-papier, tandenborstel, tandpasta en zeep).
• Lijstje met telefoonnummers en locaties van mogelijke opvangadressen.
U kunt het noodpakket uitbreiden met de zaken die onder ’En verder’ genoemd worden.
En verder
• Voorraadje van de medicijnen die u gebruikt op doktersvoorschrift.
• Reservesleutels van huis en auto.
• Plattegrond van de omgeving, een autokaart.
• Desinfecterende handgel.
• Drie liter water per dag per persoon, voor minstens drie dagen.
• Voorraad houdbaar eten (plus blikopener als het eten in blik zit).  
• Gereedschapsset.
• Waarschuwingsfluitje.
Voor meer informatie kijk op www.denkvooruit.nl

