VOORWOORD

We gaan weer beginnen! De eerste herhalingsles begint op maandag 25 september. We hebben het al eerder
aangegeven, maar het behouden van een geldig diploma is niet vanzelfsprekend. Je moet kunnen aantonen dat
je kennis en vaardigheden nog paraat zijn. Wanneer je regelmatig de lessen bijwoont kunnen de docenten jouw
kennis en vaardigheden beoordelen. Maar als je er niet bent, kunnen ze dat onderdeel niet aanvinken.

Kom dus allen naar de bijeenkomsten en zorg dat je bijblijft!

Heb jij nog wat meegemaakt tijdens de
zomerstop?
Ik wel! Ik stond met mijn man op het
Museumplein toen een vreemde man een
praatje met mijn man, Teune, begon. Ik stond
zelf even aan de overkant van de straat en zag
dat Teune een gesprekje voerde, maar ik vond
de man wel erg dichtbij hem staan. Ik groette
mijn vriendin en wilde weer naar Teune toelopen
toen ik hem zag zwaaien en roepen naar mij. Ik
zag dat er bloed langs zijn wang liep. Wat was
er gebeurd? Hij had een kopstoot gekregen.
Zomaar uit het niets!
Hoe kwam hij aan de wond op zijn jukbeen
terwijl hij een kopstoot kreeg? Hij had zijn
zonnenbril op. De rand van de bril was in zijn
wang ter hoogte van zijn jukbeen gekomen
waardoor er een behoorlijke barstwond
ontstond.

Kinderen en EHBO
Het Rode Kruis wil dat kinderen en jongeren meer
EHBO-lessen krijgen op school. Kinderen en
jongeren weten volgens de organisatie te weinig
wat ze moeten doen als iemand onwel is geworden
en niet meer reageert.
Nog niet de helft van de jongeren tussen de tien
en zestien weet wat te doen. Maar 30 procent van
de kinderen weet hoe ze iemand kunnen helpen
die een giftige stof heeft binnengekregen, blijkt uit
onderzoek van het Rode Kruis.
De organisatie roept daarom op om meer lessen
over dit onderwerp te verzorgen op scholen. Maar
liefst 96 procent van de kinderen vindt het
belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten doen
wanneer iemand gewond raakt, kwam uit het
onderzoek naar voren.

Barstwond van 3cm ter hoogte van het jukbeen

Gelukkig kon de wond
geplakt worden en zie
je er nog maar weinig
van.

Babs
Oproep
P.S. Dankzij de videobeelden van het
Rijksmuseum en de geweldige hulp van de
beveiliging is de dader gepakt. Hij heeft
inmiddels van de rechter zijn verdiende straf
gekregen.

Heb jij ook iets meegemaakt? Wij willen dat
Graag vermelden in de volgende nieuwsbrief.
Stuur je ervaring naar:
nieuwsbrief@ehbo-duivendrecht.nl

www.ehbo-duivendrecht.nl

Helaas zijn er steeds minder mensen gemotiveerd om
EHBO te leren, mede vanwege de jaarlijks terugkerende
hoge kosten. Via onze vereniging kunnen mensen tegen
een eenmalig redelijk bedrag een volledige cursus
volgen. Vervolgens kunnen ze voor een klein bedrag per
jaar lid worden en bijblijven. Heb jij collega’s, vrienden
of familie die belangstelling hebben? Nodig ze uit om lid
te worden van onze vereniging. De nieuwe cursus begint
weer in januari, maar ze kunnen zich nu al aanmelden
op de website. Ook wanneer er alleen belangstelling is
voor reanimatie. De vereniging geeft regelmatig losse
reanimatiecursussen. Vertel ze de mogelijkheden.
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