Beste Ouders,
Zoals jullie wellicht weten is mijn dochtertje Liselotte Moorhem op 28 maart 2018 overleden
aan CO Vergiftiging.
Liselotte zat in de 2e kleuterklas van Via Immaculata Tienen. Op 15 mei wordt Liselotte 5
jaar, ‘wordt’ want Liselotte zal voor mij altijd ‘is’ blijven en nooit ‘was’ worden.
Met deze brief wil ik proberen te vermijden dat zoiets tragisch nog zal gebeuren ; wil ik
graag de mensen sensibiliseren en informeren.
Wie het hele verhaal wil lezen, kan dit op de website www.liselottemoorhem.be
Daar kan men exact lezen wat er juist gebeurd is.
CO vergiftiging is mogelijk met elke verbranding. De meeste mensen - en ik ook - denken dat
dit enkel kan bij een kachel, open haard of bij een boiler met waakvlam (bv. in een
badkamer). Niets is minder waar. CO vergiftiging is ook mogelijk bij een centrale verwarming
op stookolie. Zelfs jaarlijks onderhoud van ketel en brander, alsook jaarlijks vegen van de
schouw, biedt geen 100% garantie op veiligheid.
Een belangrijke veiligheid is het plaatsen van rookmelders (CO melders kan ook; maar de
brandweer raadt rookmelders aan van het type CE 146/04 met een batterij met een
levensduur van 10 jaar (deze kosten ongeveer 22 euro)). Dat is amper 2 euro per jaar.
Afhankelijk van de woning kan men er misschien meerdere moeten plaatsen.
Een ander punt van aandacht is de schouw. Bij de meeste nieuwbouwwoningen is er
bovenop de schoorsteen een afsluiting voorzien zodat vogels de schouw niet in kunnen. Bij
oudere, gerenoveerde woningen is dat meestal nog niet. Daarom deze oproep om uw
schoorsteen bovenaan af te sluiten met een dekplaat met daarop een potje zodat de vogels
er niet in kunnen. Dit is hier dus het probleem geweest.
Ik hoop hiermee jullie wat bewust te hebben gemaakt van eventuele gevaren die door
simpele niet te dure aanpassingen opgelost kunnen worden.
Wie meer info of advies wil, kan me steeds bereiken via de website
www.liselottemoorhem.be
Hoogachtend
Mark Moorhem
papa van Liselotte Moorhem

