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Inzamelingspunt beschermingsmiddelen  

 

De VRZ heeft een inzamelingspunt geopend voor bedrijven en particulieren om 

beschermingsmiddelen te schenken. Om de zorg uit te breiden is ook extra materiaal 

nodig. Bedrijven en particulieren die materiaal willen schenken kunnen dat doen bij 

de brandweerkazernes in Goes, Middelburg, Nieuwdorp en Terneuzen. 

 

Het gaat dan om bijvoorbeeld maskers, veiligheidsbrillen, mondkapjes, handschoenen en 

desinfectiemiddelen die bedrijven gebruiken maar waarvan ze een deel kunnen missen. De 

zorgsector kan extra beschermingsmiddelen goed gebruiken. Onder de North Sea Port- 

bedrijven is eerder een oproep gedaan om beschermingsmiddelen te  schenken. Dit heeft heel 

veel opgeleverd, daar heeft de VRZ veel zorginstellingen mee kunnen bedienen. Maar als het 

aantal Zeeuwse zorgplekken verder uitgebreid wordt, zijn er ook meer beschermingsmiddelen 

nodig. Om dat te vergemakkelijken heeft de VRZ een inzamelingspunt geopend en roept ze 

bedrijven en particulieren op om te kijken of ze beschermingsmiddelen beschikbaar willen 

stellen voor de Zeeuwse zorg. 

 

Zeeuwen in Zeeland behandelen 

Het is onduidelijk hoe de verspreiding van het coronavirus zal verlopen in Zeeland. Wel is 

duidelijk dat de Zeeuwse zorg tijdens de piek onder druk zal komen te staan. Zeeland is een 

regio met relatief veel ouderen, die vatbaarder zijn voor het virus. Zij doen ook vaker een 

beroep op de reguliere gezondheidszorg. 

Door de zorgcapaciteit uit te breiden kunnen ook bij een piek in het aantal patiënten, Zeeuwen 

toch in Zeeland behandeld worden. Ook andere regio’s verhogen de ziekenhuiscapaciteit om 

zoveel mogelijk patiënten in de eigen regio op te vangen. Bij uitbreiding van de zorg, hoort 

ook uitbreiding van de beschermingsmiddelen, vandaar deze actie.  

Samen tegen Corona 

Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren om de zorg te ontlasten. De VRZ vraagt met klem 

aan de inwoners om de geldende maatregelen op te volgen. Alleen zo kunnen we voorkomen 

dat te veel mensen ziek worden en het virus verder verspreiden. Daarom nam de VRZ eerder 

ook maatregelen om toeristen uit Zeeland te weren. 

  

De adressen van de brandweerkazernes zijn:  

 Stromenweg 7, Middelburg 
 Koegorsstraat 4, Terneuzen 
 Oranjeweg 100, Goes  
 Hertenweg 65, Nieuwdorp  

De kazernes zijn geopend tussen 9 en 17 uur. 

 

www.zeelandveilig.nl/corona 

http://www.zeelandveilig.nl/corona

