
Eerste Hulp 

 Ik kan het weekend zeker aanraden omdat het mega-interessant is en je veel bijleert. 
Je kan dan als Animator ook met een (nog) geruster hart op kamp vertrekken, 
wetende dat EHBO ook één van jouw competenties is. (cursist Eerste Hulp) 

 Het is handig als je Zorgverlener niet in de buurt is en er gebeurt iets met één van je 
deelnemers, dan weet je al wat je kan doen. Ook buiten Top Vakantie kan het handig 
zijn. (Kiara, Eerste Hulp) 

 Het EHBO-weekend biedt je extra info om de kinderen goed op te vangen als er is 
misloopt. (Jeroen, Eerste Hulp) 

 Met deze cursus help je ten eerste deelnemers op kampen, maar je kan het ook 
dagdagelijks gebruiken wanneer nodig. (Neal, Eerste Hulp) 

 Het is heel leerrijk. Je mag altijd oefenen en hulp vragen. De tips zijn goed en helpen 
je verder. De sfeer is gezellig en leuk. Het is een goede manier om iets bij te leren en 
nog altijd plezier te beleven (Zenna, Eerste Hulp) 

 Nu ik de EHBO-cursus gevolgd heb, voel ik mij als Animator zekerder bij deelnemers, 
want een ongelukje kan altijd gebeuren. Daarom raad ik de cursus aan, aan elke 
Animator. Dit diploma op zak hebben, is altijd een meerwaarde. (Leen, Eerste Hulp) 

 Wanneer je op kamp gaat, kan je met een gerust hart meegaan, want je weet dat je 
altijd een 'gewond' kindje zal kunnen helpen. (Loes, Eerste Hulp) 

 De EHBO-cursus heb ik gevolgd aangezien het nuttige bagage geeft voor op volgende 
kampen, zeker een aanrader. (A.B., Eerste Hulp) 

 Na dit EHBO-weekend voel ik mij een meer complete Animator. Daarom zou ik dit 
weekend aan iedereen aanraden. (cursist Eerste Hulp) 

 Na de EHBO-cursus sta ik zelfverzekerder in mijn schoenen als HA! (Marit, Eerste 
Hulp) 

 Het is een leuk weekend waarbij je veel leert. Er zijn simulaties, dus je kan je iets 
voorstellen voor in het echte leven. (Gloria, Eerste Hulp) 

 Leuke vorming, kort en dus handig. (cursist Eerste Hulp) 

 

Helper 

 Het is handig voor in het dagdagelijkse leven, op school, op kamp, ... (Laure, Helper) 
 Ik volgde de cursus EHBO Helper omdat ik het belangrijk vind levensreddend te 

kunnen handelen. Daarnaast leer je ook de basisknepen van het 'zorg' verlenen. Die 
kan ik dan gebruiken tijdens een verblijf met Top Vakantie. Ook in heel wat andere 
situaties ben je met deze vaardigheden geholpen om anderen te helpen. Kortom een 
must voor elke vrijwilliger! (Benjamin, Helper) 

 Brengt meer veiligheid in je eigen leven/tijdens een Top Vakantie! (cursist, Helper) 
 


