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Meekijken mag
Ook als je geen technisch vernuft hebt, kan een Techniek
Museum heel interessant zijn. Het Techniek Museum in
Delft biedt bijvoorbeeld veel interessants, ook voor kinderen. Zo kun je tot eind mei meekijken door het sleutelgat
en zien hoe het er bij kijkoperaties aan toe gaat.

Overname van tekst is alleen
toegestaan na toestemming van de
redactie en mei bronvermelding
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Een zaak van
iedere burger
Iedere burger in dit land moet zich druk
maken over de veiligheid. Zoiets moet je
niet aan de overheid overlaten. Veiligheid
in gebouwen, in en rond het huis, op de
straat - we hebben er allemaal mee te
maken. De overheid voert een intensief
beleid om goede voorwaarden te
scheppen. De grote promotor daarachter
is Elie van Strien, de topman op het
gebied van de rampenbeheersing.

Veiligheid
in en rond
gebouwen

Goed idee
Soms lees of hoor je over een bepaald initiatief waarop je meteen positief reageert. Zo van: goed idee.
Een reactie kan ook zijn: hoe komen ze erop?
Zo is er een rijschool in Twente die alle leerlingen een
cursus 'levensreddende handelingen' wil laten volgen.
De rij-instructeurs hebben zo'n cursus van de ambulancedienst al achter de rug. Ze waren enthousiast en
redeneerden: als nu ook onze leerlingen zo'n cursus
volgen, komen er steeds meer mensen op de weg die
hulp kunnen bieden als de nood aan de man is.
Misschien dat andere rijscholen volgen en het aardige
idee uit Twente gaan overnemen. Mogelijk zal men
dan spoedig ontdekken dat een beknopte cursus
levensreddende handelingen voor een goede
hulpverlening wel erg beperkt is.
Maar het moet gezegd, het Twentse idee is bijzonder
aardig en verdient veel waardering.
Goede ideeën moet je koesteren en alle kansen
geven. Ook nieuwe initiatieven verdienen een kans.
En zeker moeten bepaalde initiatieven worden uitgeprobeerd om te kijken of ze levensvatbaar zijn.
In de EHBO-wereld is er dit jaar volop ruimte voor
nieuwe ideeën en initiatieven. Met name docenten
zullen kunnen experimenteren in nieuwe werkvormen
bij het moduleonderwijs. Proefondervindelijk zullen
zij kunnen ontdekken hoe zij allerlei vernieuwingen
gestalte kunnen geven.
Als het goed is, zult u daarover in EHBO-Magazine
kunnen lezen. We houden de ontwikkelingen graag bij
en willen u daarvan ook op de hoogte houden. Graag
houden wij de vinger aan de pols. En als u een goed
idee hebt of een aardig initiatief weet, laat dat ons
dan weten. Want wij maken dit blad graag in
samenspraak met u.

Nog meer over veiligheid. Als er
bijvoorbeeld op een bouwwerk
een ongeluk gebeurt, wie is dan
aansprakelijk? Voer voor juristen?
Aan zo'n onderwerp zitten vele
haken en ogen. Die werden
bekeken op een studiedag.

Jos Noordanus
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Bij de voorplaat:
Na een paar mooie zonnige dagen met een strakke blauwe lucht krijg je voorjaarskriebels. Je gaat naar buiten, laat alle soesa even achter je en laat je inpakken
door de rust van de natuur. Zo'n natuurlijk 'tussendoortje' doet je enorm goed.
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