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Wat kan Sebliem voor u betekenen?
Sebliem heeft een heel scala aan
cursussen voor de aanstormende
simulanten, maar ook voor de huidige
simulanten. Hierbij valt te denken aan
verdiepingsworkshops, nascholingen
en alle trainingen op het gebied van
EHBO.
Hierbij worden ook de LOTUSkringen
niet vergeten en bieden wij workshops
aan met afgestemde onderwerpen of
er kan gekozen worden uit de al
bestaande onderwerpen. Wilt u hier
meer informatie over, neem dan
contact met ons op.
Ook is er een uitgebreide webshop
aanwezig met de merken Grimas,
Mehron, Cameleon. Bij bestelling van
10 dezelfde items, krijgt u altijd korting.
Neem hiervoor contact op!

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief
van Sebliem. Deze nieuwsbrief gaat
maandelijks verschijnen.
Veel leesplezier!
Samenwerking
Met trots kan ik u mededelen dat
Sebliem sinds kort een
samenwerking is aangegaan met
Mark Kalfsbeek van
eerstehulpspellen.nl
Samen hebben we een mooi spel
ontworpen voor de kringlesavonden.
De spellen kunnen apart gekocht
worden, maar er is ook een
startpakket die naar wens is uit te
breiden.

Wie zit er achter Sebliem?
Mijn naam is Suzanne de Graaf en in
1998 heb ik mijn EHBO diploma behaald.
In 2015 heb ik mijn simulantslachtoffer
diploma behaald (OK). Vervolgens wilde
ik daar meer mee en heb ik de opleiding
tot traumaslachtoffer afgerond. Bij mij op
de LOTUSkring waren er instructeurs
LOTUS te kort en heb ik de opleiding
instructeur LOTUS behaald. In 2017 ben
ik mijn eigen bedrijf begonnen toen onder
de naam SDG Slachtoffers. Inmiddels
gaat SDG Slachtoffers door onder de
naam Sebliem.
Mijn bedrijf is met een hobby begonnen
en is uitgegroeid tot een echte
onderneming. Ze zeggen altijd je moet
doen waar je gelukkig van wordt en dat is
zeker gelukt, omdat ik van mijn passie
mijn werk heb kunnen maken!

Eerstehulpspellen.nl biedt diverse
spelvormen aan voor verschillende
trainingen. Cursisten waarderen
deze afwisseling en op deze manier
kan spelenderwijs het kennisniveau
op peil gehouden worden.

Uitgelicht
Deze maand staat het Simulantenspel
in de spotlight.
Het startpakket bestaat uit drie spellen.
▪
▪
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Lockdown knaller!
Cursusaanbod Januari en Februari 2021

Het dobbelspel
Mini Locospel
Emotie/ acteerspel

Als ze bij een kringles worden ingezet,
kunnen ze als carrousel neergezet
worden. Er kan ook één spel gekozen
worden om deze vervolgens met de
hele groep te spelen. Er zit een
speluitleg bij, maar kan naar eigen
inzicht ingevuld worden.
Het wordt een avond met uit
comfortzones gaan, lachen en vol
competitiviteit!

Startset Simulantenspel
Normaal €58,50 maar zolang de
lockdown duurt €52,50
(apart zijn de spellen normale prijs, zie
voor deze prijzen de webshop op de
website)

Datum Tijd
Training
22-01 13:00Alcohol& Drugs/
17:00
Psychiatrie
17-02 09:30Stop-de-Bloeding;
12:00
red een leven!
19-02 19:00Ademhaling/
22:00
Ziektebeelden
25-02 09:00Start
16:30
Simulantenopleiding
Inschrijven kan via onze website!
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