
‘Fleur, ik houd je hand vast en kom je
helpen’
MIDDELRODE – Gelukkig is het allemaal niet echt. En dat is ook wel te zien. De bus is
onbeschadigd, maar voorin zit wel een zwaar gewonde chauffeur en ook met een andere
volwassene (de leraar?) gaat het niet goed. Een jongetje ligt bewusteloos in de bus, negen
andere kinderen hebben lichte of wat zwaardere verwondingen. Een mooie kluif voor de
EHBO’ers van Damiaan Berlicum, die dinsdagavond hun laatste oefening hielden.

Als de EHBO’ers in aantocht zijn, geeft voorzitter Paula van Gestel een signaal. De kinderen
starten met hun rol en beginnen te gillen. Eerst klinkt er nog wat gelach tussendoor, maar dat
verandert snel.
De EHBO’ers zelf nemen de zaak van het begin af serieus. Een groepje van twee begint met
bepalen wie het eerst hulp nodig heeft. Dan komen er enkele collega’s bij en worden de rollen
verdeeld. De een gaat de ambulance bellen, anderen zoeken de eerste slachtoffers op.
Fleur van Grunsven (12) heeft een hoofdwond en ziet opvallend bleek. Ze heeft een duidelijke
opdracht gekregen. “Ik heb een shock”, vertelt ze voorafgaand aan de oefening. “Dat betekent
dat ik wezenloos voor me uit moet kijken. En ik heb veel dorst, maar ik mag niet drinken.” Ze
zal in haar spel ook warm hebben, want er staan zweetdruppels op haar gezicht. Geen echte.
Ze zijn, net als de verwondingen bij andere mensen, nauwkeurig geschminkt.
Fleur heeft toneellessen gevolgd en denkt wel iets aan die ervaring te hebben. “Daar leer je
om je te concentreren”, legt ze uit. Hoe dan ook, ze kwijt zich kranig van haar rol. Slechts een
enkele keer zie je haar blik afdwalen, verder kijkt ze star voor zich. Ook als een EHBO’er naast
haar komt zitten. “Fleur, kun je me horen? Ik heb je hand vast en kom je helpen.” Buiten de
bus speelt haar moeder de rol van bezorgde ouder. “Fleur, meisje toch, wat is er aan de

pagina 1 van 2‘Fleur, ik houd je hand vast en kom je helpen’ - Jan en Jan Media

19-3-2017http://www.janenjanmedia.nl/2016/04/fleur-ik-houd-je-hand-vast-en-kom-je-helpen/



hand?”
Fleur en de andere kinderen zijn leerlingen van de Theresiaschool. De meesten zitten in groep
acht. Allemaal hebben ze op school jeugd-EHBO gevolgd en deden ze net examen of doen het
binnenkort. “De school zorgt voor de theorie, de ouders leren het verband leggen en ik geef
andere technieken”, vertelt Hans van Osch van Damiaan. Aan het eind van de lessen vroeg hij
de kinderen of ze aan de oefening mee wilden doen. Daar kwamen meteen heel wat positieve
reacties op.
De oefening is door de EHBO-vereniging zelf ontworpen. Het idee is dat een bus leerlingen
terugkomt van een schoolreisje. Vlakbij de eindbestemming, pal voor De Moerkoal, ramt die
een rij bomen. De nodige gewonden zijn het gevolg. Vooraf denken de organisatoren goed na
wat realistisch is. Ze bedenken de verwondingen en ook waar in de bus wat te verwachten is.
Zo zitten de licht gekwetsten allemaal aan één kant. Alles wordt voorgelegd aan instructeur
Peter Aarsel, die beoordeelt of de EHBO’ers het allemaal in het echt tegen zou kunnen komen.
“Grappig en gaaf”, zegt de 11-jarige Lucas Venrooij na afloop van de oefening. Hij een het
bewusteloze jongetje dat lang op de grond moest liggen zonder enige sjoege te geven. “Best
een moeilijke rol”, blikt hij terug. “Aan het begin moesten sommigen gillen. Dan is het
verleidelijk om je ogen even open te doen. En soms is het lastig niet te lachen.”
Later, in het nest waar alle gewonden bij elkaar worden gebracht, mag hij nieuwsgierig zijn en
neemt hij alles nauwkeurig in zich op. “Leerzaam om te zien hoe ze hier bijvoorbeeld met een
brancard in de weer gaan of iemand verbinden.” Dat hij later bij de volwassenen-EHBO gaat
belooft hij niet. “Maar het lijkt me wel leuk.”

‘Grappig en gaaf om dit te doen’
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