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Laad elektronische toestellen
niet ’s nachts op!
Laptops, smartphones, tablets, powerbanks … We gebruiken ze allemaal graag. Maar die zaken
werken op batterijen. En die gaan uiteraard leeg. Ze ’s nachts opladen, is geen goed idee.
Wanneer laden we onze elektronische toestellen op? Het liefst
wanneer we ze niet nodig hebben.
En dat is ’s nachts. Maar volgens
brandweeradviseur Tim Renders is
dat een heel slecht idee. ‘We merken
een stijging van het aantal branden’,
zegt Renders. ‘De oorzaak is het
stijgend aantal oplaadbare toestellen
die we in huis hebben.’

Steeds meer woningbranden
Het aantal woningbranden in
Vlaanderen is sinds 2015 sterk toegenomen. In dat jaar werden 4 362
woningbranden geregistreerd. In
2017 waren dat er 6 270! Recenter
cijfermateriaal voor Vlaanderen
is nog niet voorhanden. Voor de
brandweerzone Vlaams-Brabant
Oost zijn die er wel. Daar waren in
2015 zo’n 370 woningbranden. In
2018 waren dat er 436. Dat is een
stevige stijging. Er wordt verwacht
dat dit aantal nog zal stijgen. Iedereen heeft alsmaar meer oplaadbare
toestellen. Tim Renders heeft maar
één goede raad: ‘Je gsm een hele
nacht laten opladen is veel te lang.

Er zijn steeds meer woningbranden in Vlaanderen … (Foto Pixabay)

We zijn de boerenwijsheid van
onze grootouders vergeten: trek je
toestellen uit als je je huis verlaat.
Tegenwoordig laten we alles altijd
in het stopcontact steken. Denk
eraan om je smartphones en tablets
overdag op te laden, wanneer er
iemand thuis is. Zo kan je veel
miserie voorkomen!’

Beter voorkomen …
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht. Op iedere verdieping van je huis moet er één
hangen. Tim Renders vindt dat te

weinig. ‘We hangen die rookmelders vaak alleen op onze vluchtroute. Maar wanneer die rookmelders
afgaan, is het soms al te laat. Hang
op elke risicoplek in je huis zo’n
rookmelder. Ook een vluchtroute is
belangrijk. Zorg ervoor dat je naar
buiten kan zonder dat je spullen
moet verplaatsen. In rijhuizen worden vaak elektrische fietsen in de
hal opgeladen. Wanneer zo’n fiets
in brand vliegt, zit je als een rat in
de val. Je geraakt dan niet meer
buiten. Maar het beste is natuurlijk
voorkomen dat er brand uitbreekt!’

