EHBO Vereniging Helmond
EHBO Vereniging Helmond gaat weer starten met de cursus
Eerste hulpverlener, Eerste hulp aan kinderen en Reanima<e.
U kunt zich hiervoor opgeven via het secretariaat mailadres:

secretariaat@ehbo-helmond.nl
Verder een update aangaande de EHBO-vereniging die hun lessen, eerste
hulpverlener, eerste hulp aan kinderen en AED/BLS sinds een jaar verzorgt
vanuit wijkhuis Parkzicht. Naar aanleiding van het verzoek vanuit de gemeente,
om in iedere wijk in Helmond voldoende mensen op te leiden voor een AED
cer<ﬁcaat, hebben wij hier in Dierdonk inmiddels aan 55 mensen een cursus
AED/BLS gegeven. De gemeente gaat er ook voor zorgen dat er nieuwe
deﬁbrillators in onze wijk geplaatst gaan worden zodat bij een mogelijk
harMalen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 minuten, adequate hulp
geboden kan worden. Verder zal EHBO-vereniging Helmond deze cursussen
ook nog gaan geven voor geïnteresseerde inwoners van de wijken HelmondOost en Helmond-Noord. Hierbij kunnen uiteraard ook nog inwoners van
Dierdonk zich aansluiten. Ook zal na de zomervakan<e wederom gestart gaan
worden met een nieuwe cursus Eerste Hulpverlener en een cursus Eerste hulp
aan Kinderen. Deze cursussen zullen op de donderdagavonden gegeven gaan
worden in Parkzicht. Hiervoor zijn een viertal instructeurs en een tweetal
lotusslachtoﬀers aan onze vereniging verbonden. Vanwege de steeds verder
aangescherpte veiligheidseisen bij de diverse evenementen wordt steeds vaker
een beroep gedaan op onze hulpverleners, mede ook door de gemeente en bij
grote evenementen zoals de kasteeltuinconcerten, de ELE Rally, intocht Sint
Nicolaas en het kasteel van Sinterklaas. Maar ook buiten de gemeentegrenzen
van Helmond weet men onze vereniging te vinden wanneer het om
hulpverlening gaat. U ziet dat EHBO-vereniging Helmond een bruisende
vereniging is waar steeds vaker inwoners van Helmond aan kloppen voor het
volgen van een van boven genoemde opleidingen. Mocht u interesse hebben
voor het volgen van een van boven genoemde cursussen, dan kunt u zich
aanmelden via onderstaand mailadres: secretariaat@ehbo-helmond.nl

