Irishof helpt
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1 6 - j a r i g e r e a n i m e e r t , v o l w a s s e n e n k i j ke n to e
KAPELLEN – Op donderdag 29 maart huldigen schepenen Koen Helsen en Ria
Van Oncen de nieuwe AED van het GO! Atheneum Irishof Kapellen in.
Ondertussen oefenen de leerlingen van het 5de jaar voor hun examens Eerste hulp,
Helper en Reanimatie en defibrillatie. Met de nieuwe AED is het GO! Atheneum
Irishof Kapellen de eerste ‘Hartveilige school’ in de gemeente.
Dat het aanleren van levensreddende technieken aan jongeren belangrijk is, blijkt uit de
pakkende getuigenis van Ans Van Haute (thans 17 jaar). Een dag na het succesvol
afleggen van haar examen, voerde zij een echte reanimatie uit. [Zie bijlage ‘Getuigenis
Ans Van Haute]
De AED werd aangekocht door de school met de steun van Scholengroep Antwerpen. De
gemeente Kapellen leverde de kast en voorziet in het onderhoudscontract. Met deze
samenwerking slaan de school en de gemeente de handen in elkaar voor een veiliger en
gezonder Kapellen.
Gedurende een hele week krijgen de leerlingen van het vijfde jaar lessen in de
eerstehulpverlening. Het doel is om iedereen te laten afstuderen met de brevetten Eerste
hulp, Helper en Reanimeren en defibrilleren van het Rode Kruis. Elke dag brengen de
Lesgevers Eerstehulpverlening Onderwijs de leerlingen eerstehulptechnieken bij
waaronder wondverzorging, verbanden leggen, reanimeren enzovoort.
‘Eigenlijk zou iedereen zo’n opleiding moeten krijgen op school’, vertellen de
tweelingzusjes Tinne en Lotte (17 jaar). ‘Ik ben trots op onze school', zegt Lissa (16 jaar).
'Het geeft mij een veilig gevoel dat er hier op school een AED aanwezig is en dat de
meesten hier iets van EHBO kennen.’
Als afsluiter van deze boeiende week genieten de leerlingen vrijdag van pizza’s uit de
houtoven.
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