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Zo als een ieder weet zijn we aangesloten bij Hartslag Nu, en zijn er al
enkele oproepen in BHZ geweest. Met of zonder reanimatie, maar
beter voor niets dan te laat. De opkomst is zeer goed.
Ook inwoners van BHZ geven gehoor aan dit systeem, omdat niet
iedereen zich meld bij Aalt om een sleutel wordt er dus wel eens een
ruitje ingetikt. Dit word weer zo snel mogelijk gemaakt. Er kwam bij
mij zelfs een melding dat er een AED gestolen was, toen ik met de
mevrouw in gesprek ging bleek dus dat haar vriendin een melding
had gekregen en de AED moest ophalen van de Weidehof. Daar
aangekomen was de kast leeg. Gelukkig niet gestolen maar al
meegenomen naar de oproeplocatie. Om te voorkomen dat men dit
denkt is er nu een kaartje in de kastjes gehangen waar op staat dat
de AED al ingezet is. Heb je de AED meegenomen hang dit kaartje
dan tussen het deurtje, naar buiten zodat men kan zien dat hij al is
meegenomen.
Hadden we dit jaar 6 datums geplant voor de opfriscursus. Maar
helaas waren er maar 3 nodig . Jammer dat dit terug loopt, we hopen
volgend seizoen op meer aanmeldingen. Er waren dit jaar cursisten
die elders de opleiding hadden gevolgd, maar na afloop vonden dat
ze nu meer en duidelijker geleerd hadden. Zo hadden ze de stabiele
zijligging niet geleerd terwijl dit toch echt in de NNR richtlijn staat.
Zijn er dit seizoen weer de vaste controles gedaan, electroden
vervangen en kom er de eerste 2 hoofdbatterijen vervangingen er
aan in mei. Hadden we met de koude dagen een AED met een
probleem, na opgewarmd te zijn deed hij zijn werk weer goed.
We willen graag voor deze AED een warmtekast, hij hangt nogal op
een wind/kou hoek wat waarschijnlijk de oorzaak van de hapering is.

Zullen dus een offerte aanvragen en zoeken naar financiële middelen
om dit te realiseren.
Meedenken of suggesties zijn van harte welkom. Ook de stichting
heeft de AMBI status er kan dus gedoneerd worden met de gift als
aftrekpost bij de belasting aangifte., geld ook voor nalatenschap, cq
testament.
Maak dit eens bekent in je vrienden en kennissen kring, alle beetjes
helpen.
De lotus mensen en de kader hebben hun vergoeding ook dit jaar
weer gedoneerd aan de stichting, onze dank daarvoor.
De AED’s worden regelmatig gecontroleerd, zie je iets of twijfel je
ergens over neem dan contact op met een bestuurslid van de
stichting.
We moeten dit met elkaar doen om dit voor BHZ te behouden.

