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Van de Werkgroep
Aan het eind van het jaar 2013 willen we graag alle vrijwilligers hartelijk
bedanken voor hun inzet en vragen om ook in 2014 weer actief betrokken te
willen zijn bij ons project. We denken dat we het goed doen. Er zijn inmiddels
meerdere oproepen geweest en het was mooi om te horen dat er telkens
voldoende mensen gehoor gaven aan de oproep en dat de professionele
hulpverleners erg tevreden waren over de inzet van de vrijwilligers. In deze
nieuwsbrief lees je over zaken die wij, als werkgroep AED Dalen/Wachtum,
belangrijk vinden om met jullie te delen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn
dan horen we dat graag.
We wensen jullie allemaal een gezond en hartveilig 2014.

Workshop
Op 22 mei jl. hebben wij voor onze vrijwilligers een workshop georganiseerd bij
de Baander. Ongeveer 50% van de vrijwilligers was hierbij aanwezig. Tijdens
deze workshop was er een presentatie door dhr. J.J. Veenstra over o.a. de
werking van het hart, wat doet een AED, waar hangen de AED's, etc. Ook
konden er vragen aan hem worden gesteld. Hierna gingen we op de fiets in
groepjes langs de AED's en konden de kasten waarin de AED's hangen geopend
worden. We sloten af met een hapje en een drankje en alle aanwezigen kregen
na afloop een beademingsdoekje mee waarmee je op een veilige en hygiënische
manier mond op mond beademing kunt toepassen. Voor diegenen die niet
aanwezig waren is er een doekje bij Piet Finke te verkrijgen. Deze gezellige en
informatieve avond werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van ONS Dalen.

AED kasten
Tijdens de fietsronde op 22 mei bleek dat een aantal kasten moeilijk of niet te
openen waren. Dit kan natuurlijk niet. Daarom heeft de leverancier alle kasten
bezocht en waar nodig nieuwe onderdelen of zelfs een nieuwe kast geplaatst. Wij
zullen hier alert op blijven.

Kinderreanimatie
Sinds een aantal maanden wordt ook een oproep gedaan indien het een
kinderreanimatie betreft.
Als werkgroep hebben we besloten om geen kinderpads aan te schaffen. Dit in
verband met de hoge kosten en het feit dat een kinderreanimatie niet vaak
voorkomt. De vrijwilligers die de trainingen via de EHBO vereniging Dalen volgen
hebben tijdens hun reguliere training ook training gehad in kinderreanimatie. De
vrijwilligers die elders hun trainingen volgen kunnen deze training ook volgen bij
de EHBO vereniging. Indien je hiervoor belangstelling hebt dan kun je je opgeven
bij Herma Klompsma (h.klompsma@planet.nl) en zal er een avond worden
gepland.
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We verzoeken een ieder om na iedere training die je hebt gevolgd dit te
vermelden op je HartslagNU account. Indien je dit niet doet dan zul je na
verloop van tijd niet meer geregistreerd zijn en zul je dus ook geen oproepen
meer ontvangen.

Scholingsavonden EHBO vereniging
Uiteraard zijn we erg blij dat jullie je willen inzetten voor ons project. Om dit
goed en verantwoord te doen is het belangrijk om regelmatig geschoold te
worden. Helaas moeten we constateren dat een klein aantal mensen
regelmatig niet komen voor een training of niet of erg laat afzeggen. Hierdoor
is het voor ons erg moeilijk om een goede planning te maken en rekening te
houden met ieders wensen. Graag jullie aandacht hiervoor.

Kosten
Dit jaar zijn we geconfronteerd met hoge kosten in verband met noodzakelijke
vervanging van pads en batterijen. Om deze kosten te kunnen blijven dragen
blijven we op zoek naar donateurs voor ons project. Voor slechts € 10,- per
jaar kan men donateur worden. We nodigen jullie allen uit om donateurs te
werven. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de werkgroepleden.

