ESTJE!

HELP! EEN FE
KOSTPRIJS

MATERIAAL

• Initiatie: € 100
• A4 papier
• Etiketten
• Verzendingskosten
(werkboeken & cadeau)
• Printkosten

• Eerstehulprugzak (met
voldoende oefenmateriaal)
Check vooraf wat je nodig hebt.
Dat is afhankelijk van de
verzorgingen die je wilt uitvoeren.
• 2 speelgoedtelefoons of
oude GSM’s
• Werkboekjes voor de kinderen
(inclusief attestjes)
• Computer, printer,
A4 papier, etiketten

VOORBEREIDING
1 week vóór het flyeren

Maak coole flyers.
Twee weken vóór het verjaardagsfeestje

• Bereid je initiatie voor.
• Voer je initiatie in via ACT of
kondig ze aan op het secretariaat
(uiterlijk 2 weken voordien).
• Bestel werkboekjes en een
cadeautje voor de jarige in het
pakhuis.
• Zoek een lesgever.
• Maak etiketten (zie voorbeeld
achterkant) via het etiketsjabloon op
www.jeugdrodekruis.be.

DE ACTIE
Een eerstehulpinitiatie op een verjaardagsfeestje... het is eens iets anders. Het is leuk
om te doen en wie weet maak je een hele groep kinderen warm om een uitgebreide
cursus te komen volgen in jouw afdeling.
Vind geïnteresseerden voor een verjaardagsfeestje

Voor je een initiatie kan geven op een verjaardagsfeestje, moet je uiteraard ouders en
kinderen vinden die dat zien zitten. Misschien zitten er tussen de Rode Kruisvrijwilligers
mensen met kinderen of via (vriendjes van) jullie leden? Ook het rekruteren in
winkelketens, binnenspeeltuinen, braderijen werkt goed! Via een coole flyer overtuig je
hen. Je vindt een sjabloon op www.jeugdrodekruis.be. Bekijk alvast het voorbeeld op
de achterzijde van deze fiche.
Maak goede afspraken met de ouders en het feestvarken

• Bepaal de locatie van het feestje: bij hun thuis of in jullie lokaal. Als het feestje bij
hun thuis doorgaat, bekijk je best even of je voldoende plaats hebt binnen.
• Spreek ook af wanneer het feestje zal doorgaan en hoe de initiatie past in het
geheel. Geef je de initiatie aan één stuk door of met een kleine pauze?

TIPS
• Een initiatie op een feestje mag best wat minder schools zijn. Leg vooral de nadruk
op het actieve spelgedeelte.
• Voorzie een klein Jeugd Rode Kruiscadeautje voor de jarige: een T-shirt, fluovestje,
fietswimpel, ringmap, pin… Jeugd Rode Kruis heeft heel wat leuk materiaal. Bestellen
kan via het digitale bestelformulier op www.jeugdrodekruis.be.
• Afronden doe je met het uitdelen van de attestjes en de boekjes. Op de boekjes plak
je ook nog een etiket om de deelnemers uit te nodigen op jullie eerstvolgende cursus.
Je vindt een etiketsjabloon op www.jeugdrodekruis.be. Een voorbeeldje kan je
hieronder bekijken.
• Ouders en/of kinderen kunnen hun gegevens noteren op een aanwezigheidslijst.
Zo kan je hen zelf contacteren wanneer je volgende cursus plaatsvindt.

VOORBEELDEN
Meer weten over eerste hulp?
Volg dan onze cursus Helpertje!
• Voor wie? 10- tot 12-jarigen
• Wanneer? start op 16.02.2013
• Waar? Rode Kruislokaal, Brugge
Schrijf je in voor 29 januari via 015 44 35 70
of jeugdrodekruis@rodekruis.be

Wil jij een uniek verjaardagsfeestje?
Leer samen met je vriendjes en vriendinnetjes
een huidwonde, brandwonde en bloedneus
verzorgen. We leren jou tijdens jouw feestje de kneepjes van
het vak!
• Leeftijd: 10 tot 12 jaar
• Groep: max. 20
• Duur: 3 uur
• Prijs: € 100, met een leuk handboekje voor iedereen
• Wij zijn beschikbaar op woensdagnamiddagen en
zaterdagen.
Interesse? Laat iets weten op jeugdrodekruis@rodekruis.be of 015 44 35 70.

