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Het Sliedrechts Dialect (344)
Publicatie van de Werkgroep “Dialect “
E.H.B.O.-er
Je hèt 'r aaltijd gêên aarg in, mor d'n Eerste Hulp Bij Ongelukke kom ie toch echt bekant overal
tege. Bij sportwedstrij-je, in febrieke en in de bouwerij, zôwaer bij ouwereraaisies zijn ze aanwezig. Je
weet ommers mor nooit wat 'r aamel beure kan. 't Zijn aalemael bekant dokters azzie ziet wat die mense
aamel motte lere en wete. Of t'r iets koud of juist waarm gehouwe mò worde bij 'n ongeluk, bij 't bloeje
mot 't goed verbonge worde en d'r mod 'n schôôn verbandjie omheene, en as de pesjent bleeksies ziet, dan
kan die wel is van z'n stoksie gaon. Een eenvoudig wondjie doed al zeer en 'n blaer of 'n sprintel zit ok
aaltijd in de weeg. Dan kà je nog snij- of schaofwondjies hebbe, of nog gekkerder: ope wonde. Je wordt al
beroerd azzie d'r an denkt.

Hulpverlêêners
Die loi van de E.H.B.O. motte ok veul wete over botbreuke, inwendige bloei-jinge, verbraandinge,
bevriezing, verdrinking, beaodeming, verslikke of stikke, vergiftiginge, elektrische strôôm, gasse, krampe,
sjoktoestand en nog veul meer. Deuze vrijwillegers, dà wor wel is vergete, krijge een aarg goeje oplaaiding
en ze benne ok verplicht om herhaolingscursusse te volge. Dokters en instrukteurs - manne zôwel as
vrouwe - geve lesse in 't redde van mense. 't Leve van 'n mens hang soms aan 'n zij-je sêêchie en dan is 't
belangrijk dad 'n hulpverlêêner de juiste ingreep toepast. Wat 'r ok gebeurt, ze motte zurge dat 't
slachtoffer blijf aoseme en bloei-jinge motte ze zô gaauw as 't kan zien te stoppe, want een mens kan nie
zonder bloed. En iedere seconde telt! De hulpverlêêners, want dat zijn 't, oefene d'r leve lang, want de
vaerdigheeje motte behouwe blijve.

Oefenpoppe en Lotusmense
D'r zijn oefenpoppe (Annies) waer de mond op mond beaodeming op geoefend wordt. De hartslag en de
bloedruk mot gemete kanne worde. Dan waarke ze ok nog mè Lotusmense. Dat zijn net akteurs, die doen
net asof. Nou, die worde gesmienkt en toegetaokeld en zijn somtij-je lijkbleek of bewustelôôs.Ze kreune
en steune en 't ken ok beure dà ze moord en brand schrêêeuwe omdat 't zeer doet. Sommige Lotuspesjente
worde aan aale kante ingepakt mè verband. Komt 'r dan mor 's achter wat 't slachtoffer m'nkeert. 't Ken
aamel in 't echt ok zô beure. Exaomekandidaote slao soms de schrik in d'r lijf, zô echt lijkent 't. E.H.B.O.ers motte steriel waarke, mor daer waer 'n ongeluk beurt is 't zelde schôôn. Verband aanbrenge mag nie te
strak, mor ok weer nie te lossies. Krijg de pesjent genog lucht? Mot ie zitte of juist legge? Die beslissinge
mod 'n hulpverlêêner zô gaauw mogelijk neme. E.H.B.O.-er zijn, aai'lijk hoort 't bij je opvoeding!
Kaorel
Hartelijk dank heer K. L. voor uw inzending die ook al op Merweradio te horen was.
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