VOORWOORD
De herhalingslessen voorjaar 2017 zijn alweer bijna voorbij. Ook hebben de beginnerscursisten het
examen alweer achter de rug. Nog een paar lessen te gaan voor de zomerstop. Blijf de lessen
volgen dan ben je goed voorbereid op calamiteiten!

Vier van de vijf cursisten geslaagd!
Wij feliciteren alle vier cursisten met het behalen van het diploma EHBO. Op 15 mei worden de
diploma’s uitgereikt tijdens de sluitingsavond. We maken er weer een gezellig avondje van en
verwachten een leuke opkomst van alle leden. Jij komt toch ook?

Herinnering contributie!!!

Herhaling:
Dringende oproep!
Instructeur Eerste Hulp,
Iets voor jou?
Er is dringend behoefte aan bekwame EHBO
instructeurs. Ben je in het bezit van het
Diploma Eerste Hulp en lijkt het je leuk om
die kennis en vaardigheden aan anderen
over te dragen? Dan is de opleiding
Instructeur Eerste Hulp misschien iets voor
jou.
Heb je een beetje acteertalent? Dan ben jij
misschien de persoon die wij zoeken, een
lotus. Er is ook veel behoefte aan goed
opgeleide lotussen.
EHBO vereniging Duivendrecht biedt de
mogelijkheid om deze opleidingen onder
bepaalde voorwaarden financieel
aantrekkelijk te volgen. Interesse? Vraag
naar de mogelijkheden.
Ga naar:
www.ehbo-duivendrecht.nl en vul het
contactformulier in.

www.ehbo-duivendrecht.nl

Contributie betalen. Velen vergeten dat nog
weleens. Dat kan gebeuren maar………………
Heb je 2017 nog niet betaald? Maak het dan
onmiddellijk over. Zonder betaling van de
jaarlijkse bijdrage kan jouw diploma niet
verlengd worden.

Medewerkers ISN moskeeën leren
reanimeren
Begin december leerden tientallen vrijwilligers van
Turkse moskeeën in vijf grote steden reanimeren, in
samenwerking met Reanimatiepartners van de
hartstichting. Bestuursleden, de imam en actieve
vrijwilligers binnen de stichtingen hebben hun
reanimatiediploma gehaald. De pilot vond plaats in
Den Haag, Deventer, Eindhoven, Utrecht en
Zaandam. Het plan is om na afronding van deze pilot
bij alle 145 vestigingen reanimatiecursussen te
organiseren. ISN heeft eveneens de intentie om ook
AED’s te laten aanschaffen door de moskeeën en
beschikbaar te maken voor de buurt. Een mooie
samenwerking, met een belangrijke rol voor
Reanimatiepartners.
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