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Helden helpen anderen 

 

Heb jij weleens iemand heel hard zien vallen? Weet jij dan wat je moet 

doen om hem te helpen? Het is heel belangrijk om iemand te helpen. En 

het lijkt misschien moeilijk of spannend, maar dat is het niet. Je hoeft er 

geen superheld voor te zijn. Toch kun je wel wat van superhelden leren. 

Want ken je de helden van Big Hero 6? Die helpen ook iedereen die hulp 5 

nodig heeft.    

 

De superhelden van Big Hero 6 

De superhelden van Big Hero 6 helpen iedereen. Het superheldenteam bestaat uit de 14-jarige 

superslimme Hiro Hamada, zijn hulprobot Baymax en hun vrienden Wasabi, Honey Lemon, Go Go en 

Fred. Tadashi, de broer van Hiro heeft de opblaasbare robot Baymax gemaakt. Het is een echte 10 

knuffelrobot die Hiro troost na de dood van zijn broer Tadashi. Hiro maakt van Baymax een echte 

superheld die heel veel mensen kan helpen. En samen met de andere superhelden beschermen Hiro 

en Baymax de stad San Fransokyo. Zij vechten tegen gevaarlijke schurken. Zo helpen ze de mensen 

in de stad. 

Binnenkort kun je de superhelden weer zien. Nu niet in de bioscoop, maar gewoon op de televisie. Op 15 

Disney Channel start op 8 september Big Hero 6: de serie. In deze serie beleven de superhelden elke 

zaterdag om 9.10 uur allerlei avonturen. Dus elke week gaan ze weer mensen helpen.  

 

Het Rode Kruis 

Het Rode Kruis helpt ook mensen. Net als de superhelden van Big Hero 6. Het Rode 

Kruis helpt mensen die hulp nodig hebben. Dat doen de mensen van het Rode Kruis overal in de 20 

wereld. Ze helpen mensen bij een grote ramp, zoals een aardbeving. Maar ze helpen ook mensen die 

bij een sportwedstrijd gevallen zijn. Of mensen die op het strand per ongeluk in glas zijn gaan staan.  

Het Rode Kruis wil ook graag dat mensen andere mensen leren helpen. Daarom geeft het Rode Kruis 

EHBO-les. EHBO is Eerste Hulp Bij Ongelukken. Tijdens een EHBO-les leer je hoe je iemand die 

gewond is, kunt helpen. Bijvoorbeeld als je ziet dat iemand van zijn fiets valt. Als dat gebeurt, is het 25 

fijn als je weet wat je moet doen en hoe je kunt helpen. Want EHBO kun je leren!  

 

Lessen EHBO 

Het Rode Kruis heeft EHBO-lessen voor kinderen gemaakt. In deze lessen leer je wat 

je kunt doen als iemand een bloedneus heeft. Of als iemand een schaafwond heeft 

na het vallen. Maar ook als iemand een grotere wond heeft, bijvoorbeeld een 30 

botbreuk of een brandwond. Je leert ook wanneer het een noodgeval is en je 112 

moet bellen. Want bij sommige ongelukken kun je beter een volwassene 

waarschuwen.  

Helpen kan best spannend of eng zijn, maar toch is het belangrijk om te helpen. En je 

hoeft er geen superheld voor te zijn. Ook jij kunt mensen helpen. In de lessen EHBO 35 

van het Rode Kruis leer je precies wat je moet doen. En de lessen zijn nu extra leuk om te doen, want 

in de lessen kom je Big Hero 6 tegen! En je kunt de superhelden helden ook op televisie zien. Zit jij op 

zaterdagochtend om 10 minuten over 9 ook klaar om naar de Big Hero 6 op Disney Channel te kijken?  
 

Naar: www.rodekruis.nl/ehboleerjezo https://www.youtube.com/disneychannelnl  

 

 de held = iemand die veel durft en iets bijzonders heeft gedaan 

het noodgeval = iemand heeft direct hulp nodig 
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