
                                       

 

In het najaar van 2022 zal de Fire Observers vzw opnieuw een stage inrichten die 
ditmaal ons terug brengt naar  Sacramento , Californië. Tijdens ons verblijf in 2014 
zijn er goede contacten gelegd die de basis vormen voor een hereniging in 2022. 

Sacramento is de hoofdstad van de Amerikaanse staat Californië en de hoofdplaats 
van Sacramento County. De stad ligt aan de samenvloeiing van de Sacramento en 
de American River in het noorden van de grote Centrale Vallei van Californië. Met 
een bevolking van 466.488 inwoners volgens de volkstelling van 2010 is het de 
zesde stad van Californië. Sacramento is bovendien het culturele, economische en 
politieke centrum van een agglomeratie met meer dan 2,5 miljoen inwoners. 

Het brandweerkorps van Sacramento biedt brandbeveiliging en medische noodhulp 
aan de stad Sacramento, Californië. Het korps werd voor het eerst georganiseerd op 
5 februari 1850. Pas op 30 maart 1872 werd het uiteindelijk de eerste betaalde 
brandweerkorps ten westen van de Mississippi rivier 

Het korps bestaat op het moment van schrijven uit 24 posten en staat onder leiding 
van Fire Chief Gary Loesch . 

De posten gaan gezamenlijk ongeveer 96000 maal eruit voor een interventie zoals 
Hazmat , wildland fires , medic , rescue en water gerelateerde incidenten. 

Kortom een mooie smeltkroes van indrukwekkende interventies die in het vooruit 
zicht staan . 

 

 



 

Periode:  Van 5 september 2022 tot 21 september 2022: 

 

Prijs : 2100 € p/p 

 

Brandweerprogramma: 

Een verblijf van 7 dagen in verschillende brandweerposten. Tijdens dit verblijf zal u 
mee uitrukken naar de diverse noodoproepen. Er staan ook enkele brandweer 
gerelateerde  bezoeken en activiteiten op het programma zoals het Trainings center , 
911 dispatch , luchthaven brandweer ,Cal fire , HazMat ….. 

 

Toeristische programma: 

 

Het toeristische programma ( onder voorbehoud)  brengt ons bij de vele mooie 
plaatsen die Californië ons te bieden heeft. 

 San Francisco                                
 Santa Cruz 
 Yosemite National Park  
 Los Angeles  
 Kingman  
 Grand Canyon 
 Las Vegas 

 

 

 



Inbegrepen in de prijs : 

 Vluchten heen/terug, in economy class 
 Alle hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamers 
 Gebruik van huurwagens , brandstof , parking en tolgelden 
 Reisbijstands- en annulatieverzekering 
 Administratiekosten 
 alle inkomgelden voor parken/attracties 

 

Aantal deelnemers voor deze stage: 

De stage staat open voor 8 deelnemers die volgens het deelnamereglement 
geselecteerd worden. 

 

Inschrijvingsperiode: 

De inschrijvingsperiode loopt van 1 september 2021 tot 30 september 2021 

 

Opgelet: De betaling van de eerste schijf van het deelnamebedrag ten bedrage van 
€ 1000 per persoon zal gevraag worden tegen uiterlijk maandag 18 oktober 2021. 

 

Tweede schijf van 600 euro is te betalen uiterlijk op 17-01-2022 

Derde schijf van 500 euro is te betalen uiterlijk op 04-04-2022 

 

Stage verantwoordelijke:  

Price Neil – Brandweer Hulst (NL)  

Colle Mario- Brandweer Sluiskil/Koegors  ( NL)  

 


