Training Eerste Hulp in de Speeltuin
Zaterdag 17 maart 2018 van 9.00 tot 12.00 uur
Speeltuin Hagerweike, Venlo
BESTE SPEELTUINBESTUREN, SPEELTUINVRIJWILLIGERS EN ALLE ANDERE GEïNTERESSEERDEN,
Op zaterdag 17 maart 2018 staat een hele nieuwe training van Speeltuinwerk Limburg op het
programma. Deze training zal plaatsvinden bij Speeltuin Hagerweike (Broekhofpad in Venlo) van
09.00 tot 12.00 uur. (De locatie nog even onder voorbehoud van aantal opgaven).

Speeltuinleden vragen ons met regelmaat naar informatie over zaken die in de buurt komen van
Eerste Hulp/Bedrijfshulpverlening. Daarbij geven ze aan dat een echte cursus (met een certificaat van
een officiële instantie) niet de bedoeling is, maar dat men wel graag basiskennis zou willen meegeven
aan alle vrijwilligers over deze zaken.
Speeltuinwerk Limburg heeft daarom de Training Eerste Hulp in de Speeltuin ontwikkelt. Deelnemers
ontvangen een Bewijs van Deelname vanuit SpeL. Onderwerpen die worden besproken zijn o.a.:







de EHBO trommel: wat zit erin
Gewonde bezoeker: wat doen we wel en wat niet
Professioneel omgaan met bezoekers
Brandmiddelen
Contact en toegang 112 hulpdiensten
Ontruimen

Deze training vervangt nooit het echte EHBO of reanimatie/AED diploma, maar kan voor vrijwilligers
een mooie start zijn om zich gerust te voelen als medewerker in de speeltuin.
De training geeft een goede aansluiting op de Training Gewenst/Ongewenst Gedrag als een
totaalpakket voor startende (of meer ervaren) vrijwilligers.
In de training maken wij graag ruimte voor vragen of onderling uitwisselen van ideeën en informatie.
Inschrijven graag via info@speeltuinwerklimburg.nl vóór 10 maart. Deelname voor leden is GRATIS;
Externen betalen € 15,00. Na betaling volgt de bevestiging van deelname.
Wij zien jullie graag bij deze nieuwe training!
Met vriendelijke groet,

Voor inschrijvingen van extern: Graag deelnemersbijdrage overmaken vóór 7maart a.s. op
bankrekeningnummer NL73RABO 01464 18 204 van Speeltuinwerk Limburg onder vermelding van
Organisatienaam en Training EHindeS. Er wordt geen geld geretourneerd aan afgemelde deelnemers: zoek bij
verhindering naar een vervangende deelnemer.
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