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Maandaanhieding
Katoenen draagtas

Normale prijs war afdelingen:
ƒ 2,13 exclusief B T W
ƒ 2,50 inclusief B T W

Geef

uw

bestelling

schriftelijk,

telefonisch, per fax ol per e-mail
door aan:

Stichting Dienstverlening

EHBO

Kapel weg 34

3951 AD MAAKN
Telefoon 0345-443004
Fox

0343-443547

E-mailadres:

Wie kent ze niet? De enige echte katoenen EHBO-draagtas hebben we sinds
jaar en dag in onze collectie.
De ecru-kleurige draagtas is gemaakt
van 100% katoen en heelt lange hengsels. Uiteraard is de tas voorzien van
het verenigingslogo in geel en blauw.

info@ehboJemon.nl

Geel in het volgende cursusjaar alle
nieuwe cursisten het lesboekje, verbandmateriaal, schrijfblok en pen in
deze draagtas mee. Iedere cursist
maakt op deze manier reclame voor de
vereniging.

Voor niet aangesloten afdelingen
en particulieren
ƒ 2,66 exclusief B T W

A a n b i e d i n g deze m a a n d :
Voor afdelingen, niet aangesloten
afdelingen en particulieren
12 tassen halen, 11 tassen betalen
bestelnummer 97432

Door o m s t a n d i g h e d e n vervalt deze m a a n d d e puzzel.
De oplossing van de juli-puzzel is:
't millennium begint met de
federatie Nederlandse EHBO.

De volgende vijf personen ontvangen
een paraplu.
A.J.W. Aalders
Bervoetsbos 100
2134 P T Hoofddorp
A.Korvemaboer- Velthuis
Wolhnghuizerweg 104
9541 V D Vlagtwedde

D . J . Steenbergen
Lavendel 20
8101 C P Raalte
S . L . J . Vermaas
Piet Heinlaan 134
2224 S W Katwijk aan Zee
C C . van Zoest
Cederstraat 5
6523 D J Nijmegen

Voorpost
sinds 1929
officieel orgaan van de K N V - E H B O
70e jaargang
nummer 9, september 1999
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ehbo'ers, artsen, bedrijfshulpverleners,
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politie, brandweer, ambulance,
overheidsinstellingen en andere
organisaties op (para)-medisch en
EHBO-gebied.
redactie-en adminLitratieadres
Kapelweg 34
3951 A D M a a r n
Tel. 0343 443004
Fax. 0343 443547

G . van Broekhuijsen, kaderinstructeur
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Dr. G.T. Haneveld, arts
J . Kuipers-Mulders,
directie-assistent K N V
J . T h . Noordanus, directeur K N V
G . Trebert, journalist
C.W. van Tuyll, huisarts
P. J . Woortman, arts

Interview Gerrit
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De redactie tracht steeds contact op te nemen
met de rechthebbenden van het copyright op
gebruikte illustraties. Voor zover dat niet
gelukt is, verzoekt zij rechthebbenden contact
op te nemen met de redactie. Het overnemen
van tekst is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie.
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Waardering voor
onze oud-leden
ïn Zuïd-Afrika
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Ingezonden brieven
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V a n „Die Suid-Afrikaanse Noodhulpliga" ontvingen wij een brief, waarvan
wij de inhoud gaarne te uwer kennis
brengen:

Onze zoon was een fanatiek fiets-crosser. In februari 1995 vond er een
wedstrijd plaats in een manege in
Raalte. Tijdens het proefrijden maakte
hij een ongelukkige val. Aan de
ehbo'ers, die ter plaatse waren, zei hij
dat hij zijn been had horen breken.
Maar wat deden de ehbo'ers? Zij
namen onze zoon tussen hen in en liepen de baan langs naar zo'n busje met
een platte voorkant. Hij werd voorin
het busje gezet en kon hierdoor met
zijn benen geen kant op. Ze reden over
een weg vol gaten en kuilen naar een
huisarts, die drie kilometer verderop
woonde. Vervolgens de auto weer uit
en weer lopen.

„Dit is vir my aangenaam om u mee te
deel dat my bestuursraad so pas besluit
het om lede van u organisasie wat na
Suid-A/rika immigreer en by die SuidAfrikaanse Noodhulpliga aansluit
se
diensjare by die E . H . B . O . amptelik te erken ten opsigte van die uitreiking van
Dienstekens en Diensmedaljes van die
Suid'Afrikaanse Noodhulpliga.
Dit sal op prys gestel word as u hierdie feit onder die aandag van u lede sal
bring wat na Suid-Afrika immigreer.
E k wil u nogmaals verseker dat die lede van die E . H . B . O . wat by die S.A.
Noodhulpiiga aansluit waardevolle en
voorbeeldige lede van ons organisasie is,
ons is met reg trots op hulle.
Hartlik dank vir u vriendelike samewerking.
Die Uwe,
D . J . K. Luttig, Hoofsekretaris."

Uit èe Voorpost april 1959

Turkije
Als er ergens op de wereld in deze laatste zomer van deze eeuw gesproken kan worden van eerstehulpverlening, dan is dat wel in de afgelopen
weken bij de aardbeving in Turkije. En als er ergens op de wereld
gesproken kan worden van veelvuldig voorkomende eerste hulp die niet
meer gegeven kan worden of niet meer nodig is, dan is dat óók bij deze
gruwelijke aardbeving in Turkije. De droefenis en de onmacht en de
kwaadheid van de hulpverleners is zeer begrijpelijk, bij dit afschuwelijke
menselijke drama, afkomstig van onbegrijpelijk zwaar natuurgeweld
temidden van een oppervlaktebebouwing die juist daar een zeer gemakkelijke prooi voor dat natuurgeweld is: een nog steeds arm land, met een
opkomende industrialisatie, maar met zo'n grote trek naar grote steden,
dat inferieure aannemers inferieure huizen bouwden, juist op dat breukvlak in het aardoppervlak.
Eerste hulp baat dan niet, en de overvloed aan midden in het omlaagkomende puin gestorven mensen is te groot, je kunt je er haast geen
gedachte bij vormen dan alleen dat dit alles te erg is.
Eerstehulpmensen in Nederland, die weten wat helpen is, die hun medemens bij plotselinge ernstige medische gebeurtenissen kunnen en willen
bijstaan, kijken machteloos naar de TV-Journaals- Een enkel kind kan na
zes dagen nog door honden worden gered, maar daarna daalt de stilte
neer over de doden. Wat kun je doen hier? Meeleven, geld geven, meedoen aan de speciale TV-avond en hopen en bidden dat de omstandigheden, die maakten dat deze natuuruitbarsting tot zo'n grote ramp konden leiden, drastisch veranderen. Meer kun je in je onmacht niet doen.
Zelfs Nederlandse ehbo'ers niet.
Herman Helmich
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Waarom hebben die ehbo'ers geen arts
gebeld? Waarom hebben zij hem niet
op de baan laten liggen? Ook hebben
zij geen enkele belangstelling getoond.
Nooit hebben zij gevraagd hoe het met
onze zoon was afgelopen. Gediplomeerde ehbo'ers, die zulke grote fouten
maken!
De arts heeft onze zoon direct met de
ambulance naar het ziekenhuis in
Zwolle laten vervoeren. Toen wij in het
ziekenhuis kwamen, was hij al geopereerd. Zijn knieschijf was afgebroken
en als een bijl door zijn onderbeen
gestoten. Het hele bot was gespleten en
is met platen aan elkaar geschroefd. De
knieschijf is er zo goed mogelijk weer
ingezet, de gaten zijn opgevuld met bot
uit zijn heup. Onze zoon heeft twee
operaties moeten ondergaan en gelukkig kan hij zijn knie iets buigen.
Volgens de chirurg is zijn knie vergelijkbaar met een knie van een 70-jarig
persoon. Onze zoon kan nooit meer
sporten of schaatsen, zelfs aan gymnastiek mag hij niet meedoen.
Ehbo'ers: "Ga eerst toch altijd goed na
of een slachtoffer iets heeft gebroken.
Het had onze zoon zoveel pijn en ellende bespaard."
UG.

i'.rA Altrr-vJ. Bij

