
 

Samen redden we levens! 
 

Brunssum, 1 mei 2020  

15e Reanimatie-estafette Limburg uitgesteld 

Persbericht  

De 15e Reanimatie-estafette Limburg te Maastricht zal dit jaar niet 

plaatsvinden. Het evenement wordt verplaatst naar 2021 

Door de verscherpte maatregelen in de bestrijding van het coronavirus, zijn evenementen in elk 

geval tot 1 september 2020 verboden. Het is nog onduidelijk wat de toekomst ons brengt waardoor 

een goede voorbereiding van de 15e reanimatie-estafette niet gegarandeerd kan worden. Bovendien 

zijn scholen in het voortgezet onderwijs momenteel voor onbepaalde duur gesloten en zijn veel van 

onze vrijwilligers en participanten werkzaam in de zorg. Zij hebben nu andere prioriteiten. Daarom 

heeft het bestuur van de Stichting Reanimatie-estafette Limburg, in goed overleg met de Bernard 

Lievegoed School Voortgezet Onderwijs te Maastricht en de gemeente Maastricht, besloten om het 

evenement een jaar te verplaatsen naar 2021.  

Wereldwijde ontwikkelingen niet te voorspellen 

De gezondheidsrisico’s zijn groot, maar ook organisatorisch lopen de risico’s op. Het bestuur hoopt 

dat zij na september weer verder kan met de organisatie van een mooie 15e editie te Maastricht. Wij 

wensen al onze vrijwilligers, sponsoren en participanten veel goeds toe in deze moeilijke tijd. Ook 

spreken wij onze dankbaarheid en respect uit naar iedereen die in de zorg werkzaam is en waarvan 

op dit moment grote offers gevraagd wordt. 

In goede gezondheid genieten in 2021 

Voorzitter Jack van Oppen: “Natuurlijk is het niet fijn dat dit belangrijke evenement dat aandacht 

vraagt voor reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs en waar je naar uit kijkt niet door kan 

gaan. Maar in de huidige situatie, met een wereldwijde coronacrisis, is er geen ander besluit 

mogelijk. Het bestuur is ervan overtuigd dat dit moeilijke besluit het enige verstandige is zodat 

scholen, ziekenhuizen, maatschappelijke organisaties, participanten en sponsoren eerst hun zaken op 

orde kunnen brengen. Wij gaan ons nu vol enthousiasme inzetten voor een prachtige jubileumeditie 

in 2021. Een reanimatie-estafette waar we allemaal samen, hopelijk in goede gezondheid, van 

kunnen genieten.” 

Einde persbericht  

Voor vragen kunt u terecht bij secretaris / bestuurslid PR Sharon Gulpen:info@reanimatie-

estafette.nl 


