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Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten weten nog niet of ze in een zone liggen die zonder stroom kan worden gezet. Enkel grote steden beschikken over noodgeneratoren en
slechts enkele landelijke gemeenten beschikken over een noodplan. Ben jij klaar om de blackout te overleven? Gebruik onze tips om de stroompanne door te komen.
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Survivalfood
Je voedingsmiddelen bewaren zonder frigo en koken zonder elektriciteit ligt niet voor de
hand. Maar met een beetje inspiratie is dat snel opgelost. Als het koud genoeg is tijdens de
winter kan je een koelbox buiten installeren om producten te bewaren. Koken kan je
gemakkelijk met een gasvuurtje. Conservenblikken zijn ideaal om te gebruiken als
survivalfood.
Licht
Een voorraad theelichtjes kan van pas komen bij een stroompanne vroeg op de avond.
Kaarsen zijn een aangename lichtbron en warmen de kamer een beetje op. Klein detail met
kaarsen: vergeet geen lucifers of aanstekers in huis te halen. Maar ook zaklampen zijn
essentieel om een black-out door te komen. Zorg daarbij ook voor een voorraad batterijen.
Tuinlampen op zonne-energie kan je 's avonds overigens naar binnen halen.
Warmte
Als een stroompanne acht uur aanhoudt kan je wel eens in een hele koude woning
binnenkomen. Wie enkel een centrale verwarming heeft, zal zich moeten behelpen met warme
dekens. Een open haard komt in deze situatie goed van pas. Volgens National Geographic
isoleer je uw ramen best met dikke dekens om de koude buiten te houden.
In plaats van het hele huis te gebruiken, verhuis je best naar één plek. Een kamer warmt
sneller op wanneer er meerdere personen in zitten. Probeer bij de keuze van de kamer ook
rekening te houden met zonlicht. Tenten in de living plaatsen? Ideaal om de lichaamswarmte
dichtbij te houden.
Verveling
Zonder wifi, televisie en computer slaat de verveling snel toe. Gebruik je tijd om eindelijk dat
boek uit te lezen, een gezelschapsspel te spelen of om eens gezellig te praten. 's Avonds kruip
je best snel in bed zodat de tijd sneller gaat. Verslaafd aan je smartphone? Gebruik een lader
om je gsm op te laden in de auto. De meeste smartphones beschikken trouwens ook over een
zaklamp-functie.

