
     

 

 

 

WORKSHOP EHBO AAN BABY’S EN KINDEREN 

Ieder jaar raakt een groot aantal kinderen betrokken bij ongevallen. Weet u wat te doen 
als een kind op het hoofd valt, zich ernstig verslikt of ernstige brandwonden oploopt? In 
veel gevallen kan door uw ingrijpen met eenvoudige handelingen verslechtering van de 
situatie worden voorkomen! 

In deze workshop maakt u kennis met een aantal van de meest voorkomende 
‘kindergevaren’ (o.a. verstikking) en hoe u hiermee omgaat. Ofwel hoe u het kind in veilig-
heid brengt, de toestand beoordeelt en EHBO verleent. Deze 2,5 uren worden zowel theo-
retisch als praktisch ingekleed zodat u met extra kennis, kunde én zelfverzekerdheid naar 
huis gaat!Wilt u beter voorbereid zijn voor dat onverwachte moment? Geef u dan op voor 
deze workshop EHBO bij baby’s en kinderen. 

        

Deze Workshop kost slechts € 20,-   De opbrengst komt geheel ten goede aan de      

stichting Vrienden met Myla. 

Uw kunt zich opgeven voor de volgende datums:  

Woensdagavond:   6 juni 19:00--21:30   
Vrijdagavond:           8 juni  19:00-21:30  
Woensdagavond:  20 juni  19:00-21:30 
Zaterdagochtend:    23 juni  09:00-11:30  

Opgave via  tel nr: 06-43586354 of 06-23869357 
Of via de mail: info@vriendenmetmyla.com 

Locatie van de workshop in Heerhugowaard volgt bij opgave.  

NK Trainingen & Diensten : 

is o.a. gespecialiseerd in eerste hulp en reani-

matie cursussen bij kinderen. 

Voor meer info over deze cursus of anderen 

diensten wat wij  Uw  kunnen bieden verwij-

zen wij naar onze website  

www.nk-trainingen.nl 

                         Doel van de stichting Vrienden met Myla  

De stichting is op 23 december 2016 opgericht uit de noodzaak dat lang niet alle therapieën en onderzoeken gericht op com-

municatie met kinderen met een ernstige verstandelijke handicap kunnen worden vergoed. Wij ervaren al een aantal jaren 

elke dag wat dit betekent. Wij hebben een dochter van 6 met enkele kenmerken van het zeldzame Wiedemann-Steiner syn-

droom. Wij zien elke dag de strijd die zij voert, doordat ze op het niveau van ongeveer anderhalf jaar functioneert; het korte 

termijn geheugen mist en geen enkel woord begrijpt of kan spreken, waardoor zij zich vaak alleen nog maar gefrustreerd en 

boos kan uiten. Hoe moeilijk is het als je niet begrepen wordt en je weinig of niets duidelijk kunt maken. Wij willen met onze 

stichting  bereiken dat kinderen met vergelijkbare problemen en de vaak bijbehorende ernstig verstandelijke handicap met 

grote communicatieproblemen een kans krijgen om beter te leren  communiceren. Meer info over onze Stichting, zie website.  

www.vriendenmetmyla.com  E-mail: info@vriendenmetmyla.com  Facebook: vriendenmetmyla  Bankrekeningnr.:  NL80 INGB 0007  5948 44     KvK: 67576524             

Leren omgaan met onverwachte momenten en gelijk het goede doel steunen? 

Stichting Vrienden met Myla biedt in samenwerking met NK Trainingen & Diensten     

de workshop EHBO bij baby’s en kinderen aan.  


