
Hallo Jeugd van Oisterwijk, 

Sinds september 2010 heeft het Nederlandse Rode Kruis afdeling Oisterwijk-Haaren weer een actieve 

jeugdafdeling. Je zult het Internationale Rode Kruis wel kennen van het journaal. In Nederland ken je 

het misschien van de Nijmeegse vierdaagse en Serious Request. In Oisterwijk kom je ons onder 

andere ook tegen bij de avondwandelvierdaagse en op de jaarmarkt, maar ook bij grote 

evenementen zoals Intents. Sinds afgelopen jaar helpen bij sommige EHBO diensten ook jeugdleden 

(15+) mee bij de EHBO posten. Zij hebben al een jeugd EHBO certificaat en zijn bezig met het halen 

van hun EHBO diploma. 

Voor onze jeugdafdeling zijn wij op zoek naar enthousiaste kinderen en jeugd vanaf groep 6 van de 

basisschool. Jeugd vanaf 15 jaar kan na het behalen van het jeugd EHBO certificaat, doorstromen 

naar de lessen van de volwassenen, om daar hun EHBO diploma te halen en Eerste Hulp diensten 

mee te draaien bij evenementen, maar ook bij andere Rode Kruis activiteiten. Zo zijn er 

vakantieprojecten en groepsuitstapjes waarbij de gasten wat extra begeleiding nodig kunnen 

hebben. Ook het geven van deze hulp leer je bij het Jeugd Rode Kruis. Het veilig rijden met een 

rolstoel bijvoorbeeld. We leren ook omgaan met een Rode Kruis portofoon (Walkie Talkie) omdat we 

daar  bij grote evenementen ook mee werken. 

Vindt jij het leuk om anderen te helpen? Wil jij meer weten over Eerste Hulp, het veilig rijden met 

een rolstoel, met mensen een praatje maken, dementie, diabetes(suikerziekte), werken met een 

portofoon en nog veel meer? Kom dan een keer op dinsdagavond kijken en doe gezellig mee. Vanaf 

ongeveer 18.30 u.-20.00u. Rode Kruis gebouw Oisterwijk, Blokshekken 6 in Oisterwijk (naast de 

brandweerkazerne). 

Ons seizoen begint op de tweede dinsdag in september en loopt tot 30 juni. Let op: Er zijn geen 

jeugdlessen in de schoolvakanties en in juli-augustus. 

Het is voor degene die les geeft fijn om te weten hoeveel deelnemers er zijn bij de les. Laat even 

weten wanneer je komt, ook als je vragen hebt kun je mailen naar: 

Jrk.oisterwijk@gmail.com  

Groetjes en tot ziens, 

Jeugd Rode Kruis Oisterwijk 

 


