NIEUWSBRIEF

Maart 2017

Nieuwsbrief RANOO in een nieuw jasje
Zoals gebruikelijk ontvangt u van ons tweemaal per jaar een nieuwsbrief met allerlei
wetenswaardigheden over reanimatie. We hebben de nieuwsbrief aangepast in de hoop dat deze nog
prettiger leest. Ook zullen wij binnenkort onze website aanpassen en zorgen dat u nog makkelijker
uw weg kunt vinden

Vacature Stichting RANOO

Stichting RANOO is op zoek naar een vrijwilliger die samen met onze huidige organisator de
organisatie op zich wil nemen van het plannen, oproepen en administreren van cursisten voor een
reanimatietraining. Hierbij hoort ook het zo nodig telefonisch of via mail beantwoorden van vragen
en het bijhouden van de financiële administratie zoals het verzenden van facturen. Hiernaast moet
je in staat zijn in geval van ziekte van de huidige organisator tijdelijk de gehele organisatie op je te
nemen. Inschatting is dat dit ongeveer 5-10 uur per week in beslag zal nemen. Er is een
vrijwilligersvergoeding.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie een mail sturen naar wjmaathuis@gmail.com. Laat
uw telefoonnummer achter en u wordt spoedig teruggebeld.

Baby- en kinderreanimatie

Wist u dat stichting RANOO ook aparte reanimatiecursussen geeft voor baby–
en kinderreanimatie. Dit is een gespecialiseerde vorm van reanimatie waarin
de techniek enigszins anders is dan bij volwassenen. Twee van onze
instructeurs hebben een certificaat om deze lessen te mogen geven. We
hebben op 21 maart 2017 een cursus gepland. Geïnteresseerden
(mét een reanimatiediploma) kunnen hier aan deelnemen. Schrijf u in via
onze website:
https://www.reanimatiehardenberg.nl/aanmelden.php
De cursus duurt 2 uur en kost 15 euro en gaat door bij voldoende deelname.

Reanimatiecursussen Dedemsvaart

Op veelvuldig verzoek van reanimisten van Dedemsvaart hebben wij voor hen reanimatiecursussen
georganiseerd in Dedemsvaart. Maar de animo hiervoor loopt steeds verder terug.
Er zijn dit lesseizoen nog 2 herhalingscursussen gepland en wel op 16 maart en 13 april. De lessen
vinden plaats in Het Kruispunt.
U kunt zich hiervoor inschrijven via onze website.

Zoek de verschillen tussen Hartveilig Hardenberg - Stichting RANOO –
HartslagNU
We willen u nadrukkelijk vragen ons geen vragen te stellen over Hartveilig Hardenberg of
HartslagNu. Verzoek om bij vragen rechtstreeks de contactmogelijkheden van betreffende stichting
te gebruiken. Hieronder nog even in het kort wat zij doen en de contactgegevens.
HartveiligHardenberg:
Hartveilig Hardenberg heeft de volgende doelen:
· het voorzien van voldoende publiek beschikbare Automatische Externe Defibrillatoren
(AED) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde hulpverleners;
· het realiseren van een automatisch alarmeringssysteem en burgerhulpverlening in
geval van hartstilstand via de meldkamer 112;
· Controleren van de AED kasten en AED na gebruik;
· Zo nodig in gang zetten van slachtofferhulp na een AED actie.
Contact via: www.hartveilighardenberg.nl of stuur een mail naar hartveilig@destuw.nl of via
telefoon 0523-267478

Contact Stichting RANOO: www.reanimatiehardenberg - info@reanimatiehardenberg – 0523-265095
KVK: 05082452 - ANBI toekenning

HartslagNu:
Hier kunt u zich inschrijven als burgerhulpverlener. Wilt u met een geldig reanimatiediploma via
een SMS op uw mobiele telefoon ingeschakeld worden bij een reanimatie in uw wijk of buurt dan
kunt u zich inschrijven bij HartslagNu als burgerhulpverlener.
Let op:
· Als gevraagd wordt om een code van Stichting RANOO vul dan ‘0000’ in;
· Bewaar uw persoonlijke inloggegevens goed want die hebt u nodig;
· 1x per jaar dient u de datum van uw herhalingsles in te voeren. Doet u dat niet
dan wordt u zonder te weten uitgeschreven en bent u geen burgerhulpverlener meer.
Voor vragen gaat u naar de website van HartslagNu en daar is ook een contactformulier te vinden:
https://www.hartslagnu.nl/
StichtingRANOO
Stichting RANOO heeft de volgende doelen:
· Het verzorgen van beginnerscursussen reanimatie met AED;
· Het verzorgen van herhalingslessen reanimatie met AED.
· Het verzorgen van baby/kinder reanimatielessen;
· Het geven van lezingen;
· Presentaties op gezondheidsmarkten;
Voor vragen over bovenstaande doelen kunt u onze website bezoeken:
www.reanimatiehardenberg.nl of mailen info@reanimatiehardenberg.nl of bellen met onze
organisator op 0523-265095

Contact Stichting RANOO: www.reanimatiehardenberg - info@reanimatiehardenberg – 0523-265095

