KINDEREHBO cursus voor ouders in Zuidwijk 2019
4 en 5 december, 15 personen
De deelnemers hebben met veel interesse en betrokkenheid de cursus gevolgd. De interactieve
manier werd erg gewaardeerd. Voorbeelden uit eigen ervaringen etc, werden in de groep gedeeld.
Een van de moeders vertelde dat ze altijd in paniek raakt in lastige situaties en dat zij zich erg
ondersteund voelde door de reacties uit de groep. Zij gaf zelf ook aan dat het inderdaad helpt als je
weet wat je in zo’n situatie moet doen. De cursus was goed toepasbaar, de vragen die uit de groep
voortkwamen zijn goed beantwoord. Al met al heel geslaagd en de vraag ligt op tafel om vervolg te
geven aan de Ehbo voor volwassenen.
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KINDEREHBO CURSUS voor ouders in Pendrecht 2019
20 en 21 november: 13 personen
Ook hier is de cursus met veel enthousiasme is gevolgd. De oefeningen werden in de groep op elkaar
uitgeoefend. De ehbo-trainer kon de theorie goed uitleggen en de vragen uit de groep goed
beantwoorden. Ook eigen ervaring werd met de groep gedeeld zoals de ongelukken met heet water
met nog hele jonge kinderen. Er werd ook wel met verbazing gesproken dat veel moeders daar
onvoldoende op letten en dat een EHBO-cursus ene noodzaak is voor iedereen. De meeste moeders
vinden het wel belangrijk maar niet urgent waardoor ze niet de stappen nemen om een cursus te
volgen. Het vraagt bewustwording en moeders willen deze boodschap ook uitdragen in hun eigen
netwerk.
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KINDEREHBO cursus voor ouder in Tarwewijk 2019
16 december van 9.00 uur tot 16.00 uur: 15 deelnemers

De Wijkacademie Opvoeden organiseert jaarlijks in verschillende wijken de EHBO cursus, hiermee
trekken we ouders naar onze activiteiten en dragen we bij aan het versterken van de opvoedkracht
van ouders. Ouders die zekerder worden over hun vaardigheden om bij ongelukjes iet te betekenen
voor hun kinderen staan sterker in hun schoenen. Voor sommige moeders ging er een wereld open,
met zo veel informatie en uitleg over baby en kind EHBO. De moeders waren erg enthousiast en
leergierig.
Eind van het training gaven de deelnemers de volgende reacties:
•
•
•
•
•
•
•
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Heel veel geleerd wat ik niet wist.
Leuk en leerzaam, veel geleerd ik kan er iets mee.
Leerzaam om bij baby en kind iets te kunnen betekenen.
Vandaag veel geleerd al werk ik in de verpleging.
Veel geleerd, herhaling van alles, vooral voor mijn kind belangrijk.
Leerzaam, fijn om te weten.
Wil meer weten, heel erg leerzaam.

