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Van de voorzitter 
Alweer een nieuwsbrief, terwijl we nog vakantie 
vieren of nagenieten van een heerlijke vakantie. 
Ja de najaar cursussen staan alweer in de start-
blokken, de uitnodigingen zijn verstuurd. De 
cursisten voor de nieuwe cursussen worden 
uitgenodigd. We kunnen u melden dat wij in 
gesprek zijn met Joris Reukers, Joris is bereid de 
vacature coördinator cursussen op zich te nemen. 
Nu zijn we nog op zoek naar mensen die onze 
materiaal unit op willen knappen, er zijn latten 
verrot, er zijn nieuwe dakveren nodig en hij moet 
geschilderd worden 
Laat duidelijk zijn, alle plannen kunnen niet 
alleen uitgevoerd worden door het bestuur…. 
 

Afgelopen week werd ik opgeschrikt door een 
bericht via facebook van een van onze leden: 

 
Dag 2 in Turkije. Heftige dag, werd vanmiddag 
een levenloos jongetje van ongeveer 3 jaar van de 
bodem gevist. Iedereen in paniek! Ik er direct op 
af gegaan, en dat jongetje uit de armen van de 
hysterische vader gepakt om te beginnen met 
reanimatie. Andere mensen begonnen zich er 
mee te bemoeien, die heb ik (en Karin hoorde ik 
later) weg geduwd. Na een aantal keren mond op 
mond kwam er wat water, kind op de zijligging 
gedraaid, er kwam weer wat water, maar nog 
steeds levenloos…. Opnieuw mond op mond, 
toen kwam er weer water, zijligging meer water 
en toen…huilen! Eindelijk een teken van leven. 
Kind aan de vader gegeven en op naar het 
ziekenhuis. Ben heel benieuwd of het kind het 
gered heeft zonder schade…pfffff heftig hoor… 
heb i.i.g. gedaan wat ik kon! Die minuut wat het 
ongeveer geduurd heeft leek veel langer. 
Vanavond maar even vragen bij de receptie of er 
wat bekend is…. 
Roy wat een super actie, we moeten blij zijn met 
EHBO-ers zoals jij. Je bent een KANJER.. 
 

Blijkt maar weer eens de meerwaarde van 
kunnen reanimeren! (er is immers niets erger dan 
dat je machteloos zou hebben moeten staan 
toekijken). 

EHBO diploma Een Veilig gevoel 

Geen voeten meer tussen de spaken 
Duizenden kinderen belanden jaarlijks op de 
eerste hulp met gebroken voetjes door beklem-
ming in fietsspaken. Een coalitie van fabrikanten, 
ziekenhuizen, verzekeraars en Veilig Verkeer 
Nederland zetten zich in om gebroken en 
gekneusde kindervoetjes door fietsspaken te 
voorkomen. Na onderzoek door het Erasmus MC 
passen fabrikanten indien nodig hun spaakbe-
schermers aan en wordt een bewustwordings-
campagne voor de ouders gestart. 
 

 
 

"We willen weten waarom het zo vaak mis gaat, 
terwijl het eigenlijk gemakkelijk te voorkomen 
is", zegt Rudi Buis van de Bond van Verzeke-
raars. "Missen de ouders beschermingsmateriaal 
of deugt het niet, zitten kinderen te lang achterop 
naar school, of zijn het juist de korte ritjes naar 
de supermarkt waarbij ze snel even  
achterop springen. 2800 beknellingen per jaar is 
te veel voor iets dat te gemakkelijk te verhelpen 
is." Gemiddeld belanden zeven kinderen per dag 
op de Spoedeisende Hulp. Eén op de drie 
kinderen die met de voeten tussen de spaken 
komt, loopt een botbreuk op. "Ouders lijken 
zowel de frequentie als de ernst van spaakbeknel-
ling te onderschatten." 
De meest voorkomende oorzaken worden eruit 
gepikt en aangepakt. De fietsenfabrikant bekijkt 
of het andere spaakbeschermers moet ontwikke-
len of de bestaande moet aanpassen. De kinder-
zitjesfabrikant legt zijn product ook onder de 
loep. "Maar er kan ook blijken dat ouders geen 
bescherming kopen. Daarom starten we nog dit 
jaar een bewustwordingscampagne met Veilig 
Verkeer Nederland. Het is natuurlijk een gruwel 
voor iedere ouder om met hun kind met een 
botbreuk op de Spoedeisende Hulp te belanden." 
(bron: Metro) 
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Cursussen 2014 
Eerste hulpverlener in 4 dagen start 4 sept. 
Eerste hulpverlener avondcursus start 10 sept. 
 

AED cursus  
26 september, 31 oktober en 28 november 
 

Eerst hulp aan kinderen 
Zaterdag 4 oktober en zaterdag 22 november 
 

Informatie over overige cursussen verkrijgbaar 
via cursussen@ehbo-hengelo.nl  
 
Collecte 2014 
Ook dit jaar mogen wij weer collecteren in 
Hengelo. Wij verwachten echter wel van onze 
leden dat zij zich hiervoor aanmelden. 
 
   Collecteweek 20 t/m 25 oktober 2014 
 

    
 

 JA,  wij helpen ook mee!! 
 

“Collecteren is een kleine moeite,  
                                     het effect is echter groot” 
 
 Nieuwe collectanten gelieve zich te melden via  
 collecte@ehbo-hengelo.nl of  tel: 0629293331 
 
Sportverzorging 
Als lid van een afdeling word je met regelmaat 
benaderd door de coördinator sportverzorging of je 
een paar uurtjes vrij hebt om bij een evenement 
aanwezig te zijn. Uiteraard zichtbaar, dat wil zeggen 
herkenbaar gekleed in het blauw en geel van onze 
vereniging, aanwezig. Koningsdag, Nacht van 
Hengelo, een voetbaltoernooi voor de jeugd, de 
avondvierdaagse, FBK-games, Enschede marathon. 
Kortom, evenementen die elk jaar op de agenda 
staan. Wat mij opvalt – en dat zal bij u waarschijnlijk 
niet veel anders zijn – is dat sprake is van een kleine 
groep trouwe leden die bij voortduring bereid zijn 
om als hulpverlener op pad te gaan. Los van het feit 
dat ik vind dat een lid van een afdeling ook de 

bereidheid hoort te hebben om zich in te zetten, komt 
de vraag op hoe we als vereniging, plaatselijk en 
landelijk, met deze veldwerkers moeten omgaan.  
Op mensen die bereid zijn hun vrije tijd op deze 
wijze in te vullen moeten we zuinig zijn en de 
waardering die wij terecht voor hen koesteren 
tastbaar maken. Hoe doen wij dat als afdelingsbe-
stuur? Ik noem als mogelijkheden belonen met een 
bloemetje, in het zonnetje zetten op de algemene 
ledenvergadering, iets extra aan het eind van het 
seizoen speciaal voor deze actieve leden . 
Belangrijk vind ik zelf dat wij vastleggen op wie wij 
kunnen rekenen en hen passende positieve aandacht 
geven. Die leden moeten we landelijk en lokaal 
waarderen en dat ook tonen. Daarbij geldt dat zij 
naar de directe omgeving ons visitekaartje zijn en 
tonen wat een EHBO-er is en kan! 

Mogen wij ook op uw inzet rekenen 
 

21 sportverzorgers en verkeersregelaars hebben 
zich belangeloos ingezet voor Bergentocht tegen 
kanker.  www.bergentocht.nl             

 
 

  Beste leden,  
Begin dit jaar heb ik aan velen het verzoek gedaan 
om de contributie te mogen incasseren. In verband 
met het IBAN gebeuren moest er een nieuwe 
getekende overeenkomst komen. Velen hebben 
daar op gereageerd met een getekende akkoord 
verklaring. Nu heb ik in mei de contributie kunnen 
incasseren en het is goed verlopen. De personen die 
om een kwitantie hebben gevraagd die zullen deze 
in de loop van deze maand ontvangen. Na 8 weken 
kan er namelijk niet meer gestorneerd worden door 
u en is de betaling definitief. Namens het bestuur 
hartelijk dank voor uw medewerking. 

  Bert van Lienden  (penningmeester). 


