
Voorjaarsstage 2019 

Tampa, Florida 
  

                                                        

 

In het voorjaar van 2019 zal Fire Observers vzw opnieuw een stage inrichten die ditmaal 
naar Tampa, Florida zal gaan. Dankzij de goede reputatie die onze vzw heeft opgebouwd en 
de sterke band die we met verschillende korpsen hebben in Florida, kon een stageproject 
naar Tampa Fire and Rescue niet uitblijven. 

De stad Tampa ligt in Hillsborough County in de staat Florida en bevindt zich aan de west 
kust van Florida aan de Tampa Baai nabij de Golf van Mexico. De stad heeft een oppervlakte 
van 453.81 km² met een populatie van 377.165 in 2016 en nog steeds groeiende. 

Tampa Fire and Rescue Department onstond in 1884. Wat destijds begon als een kazerne 
met één wagen en vrijwilligers, is uitgegroeid tot een goed uitgeruste brandweerdienst welke 
zichzelf voorziet in de gewone brandbestrijding en hulpverlening, maritieme operaties, 
incidenten met gevaarlijke stoffen, luchtvaartbrandbestrijding,.... . Vanuit de 22 
brandweerposten rukt men jaarlijks met zo'n 26 eerstelijns voertuigen en 16 ambulances uit 
naar meer dan 80.000 oproepen.  

Periode:   Van 03 maart 2019 tot en met 19 maart 2019 

 Prijs:          € 2.000,00 

 

Brandweerprogramma: 

Een verblijf van 7 dagen in verschillende brandweerposten. Tijdens dit verblijf zal u mee uitrukken 
naar diverse noodoproepen. Er staan ook enkele brandweergerelateerde bezoeken en activiteiten op 
het programma zoals de Fire Academy, 911-dispatch, Marine Division, HazMat, ARFF, ... . 



Toeristisch programma: 

Het toeristisch deel brengen we door in de staat Florida. Op de agenda van deze rondreis staat 
ondermeer: 

 - Orlando 

 - Daytona Beach (Bike week) 

 - Cocoa Beach 

 - Delray Beach (St-Patricks Day Parade) 

 - Key West 

 - Miami 

Inbegrepen in de deelnameprijs 

 - Vluchten heen/terug in economy class 

 - Reisbijstand- en annulatieverzekering 

 - Gebruik van de huurwagens, brandstof, parking- en tolgelden 

 - Alle overnachtingen op basis van tweepersoonskamers 

 - Administratiekosten 

 - Inkom Gator Park Kissimmee 

 - Inkom Universal Studio's 

 - Inkom Kennedy Space Center 

 - Toeristische rondreis 

Aantal deelnemers: 

De stage staat open voor 8 deelnemers welke op basis van het deelname reglement geselecteerd 
worden. 

Inschrijvingsperiode: 

De inschrijvingsperiode loopt van 01 september 2018 tot en met 30 september 2018. 

OPGELET: De betaling van de eerste schijf, ten bedrage van €1000,00 per persoon, van het 
deelnamebedrag zal gevraagd worden te betalen uiterlijk op 15 oktober 2018. 

Stagebegeleiders: 

COLLE Mario - PAUWELS Robby 

 


