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Wat is EHBO?
Wie zijn de vrijwilligers achter onze vereniging?
Wat doen ze zoal?
Dat zijn enkele van de vele vragen die wij hopen te kunnen
beantwoorden voor u.

Wat is EHBO nou eigenlijk?
EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen.
Of te wel een EHBO’er verleent eerste hulp aan slachtoffers bij
grote of kleine ongelukken. En u doet dit op lichamelijk en geestelijk gebied.

Als je het diploma hebt, ben je dan ook
klaar?
Nee, er wordt van u verwacht dat u elk jaar herhaallessen volgt
bij een EHBO vereniging en namens het Oranje Kruis wordt u
ook gevraagd 1 evenement per jaar te staan.
Zo wordt u getraind om met zelfvertrouwen en inzicht te handelen tijdens stressvolle situaties.

Bij wat voor evenementen staan wij zoal?
Elk dorp/stad heeft vaak een eigen EHBO vereniging, deze bieden dan ook in die plaatselijke gebieden hulp bij evenementen.
Zo hebben wij in Uithuizermeeden – Roodeschool de afgelopen
2 jaar geholpen bij de voetbalwedstrijden RWE – FC Groningen
gestaan. Afgelopen jaar
was extra speciaal omdat
FC Groningen de
KNVB beker had meegenomen.
Maar we hebben ook gestaan bij gymwedstrijden, Koningsdag evenementen, paardensport,
beach volleybal, Eemsmondweek evenementen, concerten, braderieën, wandeltochten, Back to 5-3-8 party, etc.
Van klein tot groot evenement, we doen het samen als team.
Want samenwerken is het belangrijkste bij het verlenen van eerste hulp.

En starten we in maart 2016 met 14 kandidaten voor de beginnerscursus.
In 2014 hadden we 10 kandidaten voor de beginnerscursus, en
alle 10 waren ze in 1 keer geslaagd.
We hebben dan ook een hoog slagingspercentage, en willen daar
onze instructeur dhr. S. Nikyuluw voor bedanken.
We hopen dat hij nog een tijdje onze kandidaten tijdens de cursussen wil blijven begeleiden.

Reanimatie Cursus
Naast de beginnerscursus en kind-ehbo cursus, gaan we in juni
2016 ook een cursus reanimatie/AED geven, dit houdt in dat
we op 1 zaterdag kandidaten gaan leren hoe ze borstcompressies
moeten toepassen en hoe ze de AED daarbij kunnen gebruiken.
Aan het einde van de dag krijgen de kandidaten een reanimatie
certificaat.
Deze cursus en herhaling hiervan willen we jaarlijks gaan aanbieden.
Zo hopen we dat er meer mensen een hartstilstand kunnen overleven.

Nawoord
Natuurlijk zitten er ook kosten aan cursussen organiseren verbonden, en materialen moeten aan de eisen voldoen.
Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe donateurs, giften,
subsidies, etc. Zodat onze vereniging en onze leden gezond, uniformeel en bekwaam blijven.

Is elke EHBO vereniging hetzelfde?
Nee, niet elke vereniging is hetzelfde.
Zo kunt u EHBO leren via het Oranje Kruis, het Rode Kruis,
iedereenEHBO, etc.
En allemaal hebben ze hun eigen werkwijze en certificaten.
Alleen de Oranje Kruis verenigingen verstrekken de erkende
EHBO diploma’s.

Wie zijn de vrijwilligers achter onze
vereniging?
Wij zijn de EHBO vereniging van Uithuizermeeden – Roodeschool, en zijn aangesloten bij het Oranje Kruis en de landelijke
KNV EHBO.
Onze verenging bestaat op dit moment uit 31 actieve leden, en
wij bieden hulp en ondersteuning bij verschillende evenementen
in de omgeving.
2 leden van onze vereniging zijn ook lotus, en helpen bij het trainen van onze EHBO’ers als ‘nepslachtoffers’ met nepwonden en
een stukje acteren.
De lotussen zijn naast onze vereniging ook lid van de lotusvereniging in Winsum, en van daaruit worden zij ook regelmatig
ingezet bij grote oefeningen van de politie, brandweer, ambulance, rode kruis/noodhulpteams, etc.
Onze leden hebben niet allemaal een professionele zorg achtergrond.
Maar hebben verschillende beroepen zoals; winkelmedewerkers,
metaalwerkers, leraren, monteurs, huisvader of –moeder, doktersassistente, tandartsassistente, kinderdagverblijfmedewerkers,
gastouder, etc.

Zo kunt u ons soms ook
terug vinden op braderieën waar we onze vereniging promoten.

Hebben we nog meer activiteiten binnen
onze vereniging?
Ja zeker.
wij hebben naast het verzorgen van de herhaallessen en het bieden van hulp en ondersteuning bij evenementen, ook de taak
om nieuwe EHBO’ers op te leiden.
Wij bieden dan ook elke 2 jaar een beginnerscursus aan en bij
genoeg animo een kind-ehbo cursus.
Zo zijn we in februari 2016 gestart met een groep van 11 kandidaten voor de cursus kind-ehbo.

Wilt u meer weten over onze vereniging, of kunnen we u bij een
evenement helpen, kijk dan eens op onze website:
http://ehbo-vereniging-uithuizermeeden.jouwweb.nl

