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Beste lezer,

‘Ouders en drugs’ is de rode draad in dit nieuwe donateursmagazine. In dit nummer
 zet De Sleutel haar dagcentra en hun laagdrempelige ambulante werking in de kijker. 

Heel wat medewerkers van De Sleutel zijn in deze periode druk bezig met de ontwikkeling 
van ons strategisch plan voor de komende 5 jaar. Nadat we onze strategische doelstellin-
gen hadden vastgelegd in het voorjaar werken we nu het volledige actieplan uit dat tegen 
eind van het jaar klaar zal zijn. Het wordt een nieuwe mijlpaal in onze geschiedenis en 
meteen de overgang naar planmatig werken op de lange termijn.

Eén van onze 6 strategische doelstellingen zal u als donateur niet onberoerd laten. Vanaf  
2006 willen we van De Sleutel een fi nancieel gezonde en naar de overheid transparante 
organisatie maken. Het wordt een netwerk van solidaire afdelingen waar de kern van onze 
werking fi nancieel gedekt wordt door langlopende, vaste subsidies en de projectwerking 
door subsidies die beperkt zijn in tijd en omvang.

Een nobele doelstelling die moet leiden tot meer zekerheid en kwaliteit voor preventie, 
behandeling en reïntegratie door werk. Alsof het erom doet, beslist minister Demotte om 
op alle Riziv revalidatieconventies zonder uitzondering 3% te besparen, dus ook op de 
conventies voor de drugverslaving. 3% op het geheel wordt al vlug 11% op de werkings-
kosten aangezien we op de personeelskosten niet kunnen besparen in de huidige conven-
tieregeling. We zullen het moeilijk krijgen om onze fi nanciële doelstellingen te realiseren.

De maatregel geldt niet alleen voor De Sleutel, maar ook voor onze collega’s. Daarom is er 
momenteel ook spoedberaad om na te gaan wat we als groep tegen deze maatregel kun-
nen inbrengen. Tot vandaag hielpen we steeds meer mensen dan strikt genomen nodig 
was volgens onze subsidiëring. Deze maatregel zet ons echter met de rug tegen de muur. 
Wanneer de kosten naar beneden moeten, zal ook het aantal behandelingen dalen. We 
houden u op de hoogte van de geplande acties.

Parallel waren we in blijde verwachting om binnen de Vlaamse meerjarenbegroting een 
forse inspanning te merken voor drugpreventie, reeds lang beloofd door verschillende 
regeringen. In het regeerakkoord werd er niets concreet overeengekomen en tot onze 
grote ontgoocheling vonden we ook niets terug in de meerjarenbegroting. Toch moeten 
we niet wanhopen. Er werd ons gemeld dat er eind november duidelijkheid zal zijn over 
de inspanningen die Minister Vervotte hiervoor zal doen.

We blijven garant staan om de kern van onze activiteit te verzekeren met de subsidies, 
zodat we uw giften zoals afgesproken kunnen aanwenden voor preventie, voor vernieu-
wing en verdieping van de werking, voor opleiding en een deeltje voor ons project in Yogy-
akarta, Indonesië. 

Terwijl ik dit editoriaal schrijf ben ik op de terugweg van Yogyakarta naar London. Ik heb 
de voorbije week in Kunci Yogyakarta doorgebracht waar we het gebouw offi cieel heb-
ben geopend en het kernteam hebben getraind. Nu volgen er de laatste aanwervingen en 
worden de eerste verslaafde jongeren opgenomen.

Het heeft mij bijzonder genoegen gedaan om in mijn openingstoespraak te kunnen aan-
geven dat dit project slechts mogelijk is door enkele duizenden Vlamingen die hiervoor 
zoals u maandelijks een stuk betalen. De dankbaarheid is dan ook groot.

Terwijl u dit leest is de kerst- en eindejaarsperiode reeds in aantocht. Ik hou er dan ook 
aan om u als donateur deugddoende kerstdagen te wensen en een prettig eindejaar. 
Nogmaals dank voor het vertrouwen in onze organisatie.
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De Sleutel hecht bij de hulpverlening ook veel 
belang aan het ondersteunen van familieleden 
van druggebruikers. Enkele van onze laagdrem-
pelige dagcentra hebben daarom een werking, 
specifi ek gericht op die familieleden. In 2005 viert 
de zelfhulpgroep, verbonden aan het dagcentrum 
De Sleutel Mechelen, zijn vijfde verjaardag. De 
oudergroep werd 5 jaar geleden opgestart op ini-
tiatief van Gert Das, klinisch coördinator van het 
dagcentrum. De leden van deze groep lanceerden 
in samenwerking met De Sleutel recent ook een 
website vàn en vóór ouders van kinderen een 
drugprobleem. Een gepaste aanleiding om deze 
werking even in de kijker te zetten. We leggen 
onze vragen voor aan Hilde Meeuwissen, de ad 
interim begeleidster van de zelfhulpgroep in het 
dagcentrum te Mechelen. De vaste begeleider, 
Gert Das, was afwezig.

Voor wie staat de zelfhulpgroep open?
hilde: In principe voor alle familieleden van ille-

gale druggebruikers. De voorbije vijf jaar bestond 

de overgrote meerderheid van de aanwezigen uit 

ouders en soms pleeg- of stiefouders. Sinds het 

moment van de oprichting in 2000 mochten we 

ongeveer 125 deelnemers verwelkomen. Het waren 

voornamelijk ouders die hulp en bijstand zochten 

om de moeilijkheden die gepaard gaan met het 

druggebruik van hun kinderen, het hoofd te kun-

nen (blijven) bieden. 

Wat mag men van zo’n zelfhulpgroep 
verwachten?
hilde: De deelnemers komen om hun ervaringen 

te delen en om te leren omgaan met dagdagelijkse 

problemen. Ze willen o.a. grenzen leren trekken. 

De groep is m.a.w. een praatplaats. De deelnemers 

zien het als een plek waar ze hun verhaal in alle 

anonimiteit kwijt kunnen en waar ze ondersteuning 

vinden, zo lang ze het zelf nodig achten. Solidariteit 

en hoop zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden.  

Wie en waarvoor zoekt men aansluiting bij de 
zelfhulpgroep?
hilde: We kennen een grote variatie in het soort 

aangemelde situaties. Sommige ouders hadden 

één, anderen meerdere kinderen die drugs ge-

bruikten. Sommige ouders kwamen samen, ande-

ren op hun eentje of met een nieuwe partner. De 

kinderen waarover het ging hadden een korte of 

lange gebruiksgeschiedenis, gebruikten soft- en/of 

harddrugs. Ze woonden wél of niet bij de ouders 

in, waren wél of niet in behandeling. Bepaalde deel-

nemers stonden nog aan het begin van de moeilijk-

heden. Anderen hadden alle moed al opgegeven en 

waren ook het vertrouwen in de hulpverlening kwijt 

geraakt. 

Hoe wordt zo’n divers samengestelde groep 
gestuurd?
hilde: Wel, onder meer omwille van wat ik net zei, 

maakten we de keuze om de ouders zélf de groep te 

laten leiden. Weliswaar onder onze supervisie. Een 

professionele hulpverlener houdt zich dus enigszins 

afzijdig van het groepsgebeuren. Desgewenst kun-

nen deelnemers, buiten de groepsmomenten, wel 

voor een persoonlijke begeleiding bij de medewer-

kers van het centrum terecht.P
au
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5 jaar zelfhulpgroep 

voor familieleden van 

druggebruikers

praktisch

Samenkomsten
Om de 14 dagen op 
woensdagavond tussen 
19.00 en 21.00 uur

Opzet
“Open groep” m.a.w. 
iedereen kan ten alle 
tijden in- of uitstappen 
Kostprijs: € 2,5 per 
deelnemer per avond

Info
Gert Das / 
Hilde Meeuwissen
Dagcentrum De Sleutel 
Mechelen
Elke werkdag van 
10 tot 18 uur
015/20.09.64
gert.das@fracarita.org

Meer info
www.desleutel.be
(zie links)



4

N
u

m
m

e
r 

4
/2

0
0

5

Komt men soms met verkeerde  
verwachtingen? 
hilde: Dat gebeurt. De groep is immers geen 

plaats om kant-en-klare oplossingen te sprokke-

len. Degenen die op kant-en-klare recepten hopen 

voor de definitieve oplossing van de drugproble-

men bij hun kind, vinden hier moeilijk hun gading. 

Maar hoe zeer de situaties en achtergronden van 

de betrokkenen ook mogen verschillen, de vijf 

voorbije jaren hebben ons geleerd dat er toch heel 

wat gemeenschappelijke factoren bestaan. Het 

gaat om gevoelens van teleurstelling, ongerust-

heid, angst, kwaadheid, onzekerheid over het 

eigen aandeel, vermoeidheid. Het is op deze pun-

ten dat deelnemers elkaar in een eerste fase vaak 

vinden. In de groep leren ze om hun emoties te 

aanvaarden, ze te laten bestaan. Dankzij die uit-

wisseling slagen ze er ook beter in om die emoties 

om te zetten in een solidair gevoel van hoop en 

kracht. Geleidelijk ontstaan dan andere denkka-

ders en nieuwe perspectieven voor de probleemsi-

tuatie van elkeen. 

Wat is de rol van het dagcentrum?
hilde: Naast de steun die de ouders hier vinden 

omdat er naar hen geluisterd wordt, krijgen ze bij 

ons ook de juiste informatie. Er is veel degelijke 

informatie over drugs beschikbaar. Wij helpen hen 

de weg vinden. Regelmatig nodigen we gespecia-

liseerde gastsprekers uit verschillende disciplines 

uit zoals een advocaat, iemand van de politie, een 

dokter enz. Dat is nodig want er bestaan voor ou-

ders nogal wat knelpunten t.a.v. de verschillende 

instanties waarmee ze geconfronteerd worden. 

Ouders hebben bovendien zelden een goed zicht 

op de werking van behandelingsprogramma’s 

en hoe deze in Vlaanderen georganiseerd zijn. 

Vaak hebben ze de indruk bij hulpverlenings- en 

justitiële instanties in de kou te blijven staan. Ze 

krijgen niet altijd de gevraagde informatie over 

de toestand van hun meerderjarig kind of heb-

ben soms het gevoel buiten spel gezet te worden. 

Ook het áánbrengen van informatie over hun kind 

wordt niet altijd in dank afgenomen. Er wordt ge-

klaagd over het gebrek aan samenwerking tussen 

de verschillende instanties. Ze krijgen vaak de 

indruk dat hun druggebruikend kind en zijzelf van 

het kastje naar de muur gestuurd worden. Ouders 

pleiten ervoor dat justitie veel korter op de bal zou 

spelen: het heeft geen zin om jaren na de feiten 

nog een straf op te leggen wanneer de jongere in 

kwestie soms reeds gestopt is met druggebruik, 

werk heeft enz. Ook over deze, op het eerste ge-

zicht moeilijk te begrijpen fenomenen, wordt in de 

zelfhulpgroep info verstrekt. 

Wat raadt u familieleden aan die twijfelen om 
aan te sluiten bij een zelfhulpgroep?
hilde: We laten ze gewoon vrijblijvend eens een 

avond een zelfhulpgroep bijwonen. Het uitwis-

selen van ervaringen met anderen die met soort-

gelijke zware problemen te maken hebben, werkt 

helend. Niet alleen treffen ze er personen met een 

druggebruikend familielid. Ze zien er vooral die 

ouders die, in de hoop dat hun kind ooit de nodige 

veranderingsbereidheid vindt, toch alvast íets voor 

zichzelf en voor de andere leden van het gezin 

willen doen. De ervaring leert ons dat deelname 

kan zorgen voor meer persoonlijke kalmte bij de 

deelnemers, met meer rust op het thuisfront als 

mogelijk neveneffect, en als gevolg daarvan, weer 

meer moed om te kunnen blijven doorgaan.

Getuigenis 1
“Het was alsof mijn wereld instortte toen ik thuis voor het eerst een 
jointje vond. Ik had nooit gedacht dat mijn kind zich met zoiets zou 
inlaten. Waarom toch? Waarom toch, heb ik als moeder daar niets van 
gemerkt. Toch niet mijn kind! Al snel kwam ik erachter dat het probleem 
groter was dan ik vermoedde. En ja, het was al ruim twee jaar bezig. Ik 
leek als aan de grond genageld. Hoe moest dat nu verder? Gelukkig kon 
ik op de steun van mijn vriend rekenen. Samen zochten we informatie 
over het gebruik van drugs in het algemeen en daarna meer gericht op 
het gebruik van cannabis. Na telefonisch contact met de Drugslijn werd 
mij allerhande informatie en documentatie toegestuurd. Toen ik las over 
de speciale geur die cannabis verpreidt, hebben we een beetje van het 
gevonden goedje in brand gestoken. En ja hoor, éénmaal deze geur 
waargenomen herken je hem direct weer. Ten einde raad ben ik hulp 
gaan vragen bij het “Centrum Geestelijke Gezondheidszorg” CGG. Hier 
werd ik doorverwezen naar “De Sleutel” in Mechelen, waar ik werd op-
genomen in de “Zelfhulpgroep voor ouders met kinderen met een drug-
probleem”. De eerste keer had ik last van drempelvrees: wat moest ik 
daar gaan vertellen? Nu, ben ik blij dat ik die vrees heb overwonnen en 
de stap heb gezet om over mijn probleem te praten. Ik dacht natuurlijk 
dat ze een kant en klare oplossing hadden voor mijn probleem en dat ik, 
wanneer ik terug naar huis ging de antwoorden kende. Maar zo’n won-
dermiddel bestaat spijtig genoeg niet. Wel kan je door naar de verhalen 
van lotgenoten te luisteren nuttige tips opdoen, die je dan in je eigen 
situatie kan proberen te gebruiken. Ook al zijn die tips soms wel héél 
hard. Ik wilde het in den beginne niet geloven, laat staan aannemen. 
Maar geloof me, die ouders hebben gelijk. Wanneer je met problemen 
zit, of je hebt vragen, niets is hen teveel. Zij luisteren, laten je je verhaal 
doen. En dat is toch mooi, wanneer je problemen hebt en je kan je ver-
haal kwijt aan mensen die oprecht naar je luisteren. Denk dus niet dat 
je in “De Sleutel” alleen staat met je probleem. Lotgenoten helpen je je 
probleem te dragen. Ik ben echt blij dat ik de stap gezet heb en ben al 
die andere ouders dankbaar voor hun steun en goede raad. Dankjewel 
“ouders van de Sleutel”.
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De zelfhulpgroep voor familieleden van drugge-
bruikers lanceerde n.a.v. haar vijfde verjaardag 
een eigen website. Deze website bundelt alle 
mogelijke informatie  voor ouders van een kind 
met een drugprobleem en komt tegemoet aan de 
nood van ouders op zoek naar een laagdrempelig 
contactpunt. 

Website maakt ouders wegwijs

Het initiatief voor het lanceren van de website 

kwam spontaan uit de groep. Er bestond in Vlaan-

deren immers nergens dergelijk laagdrempelig 

contactpunt voor ouders. De bekendmaking van 

het website-adres is dan ook heel belangrijk voor 

familieleden van druggebruikers. ‘Veel ouders dur-

ven immers de stap niet te zetten naar de hulpver-

lening of naar offi ciële instanties toe. Ze zijn bang 

om naar buiten te komen met het illegale gebruik 

van hun zoon of dochter. Het is voor de ouders 

vaak niet duidelijk op welke manier die hulpvraag 

hun kind en henzelf in de problemen zou kunnen 

brengen’, zo stelt Georges de ontwerper van de 

website, namens de zelfhulpgroep.

‘De website van de zelfhulpgroep is gemaakt op 

maat voor families die geconfronteerd worden met 

het misbruik van illegale producten. Men kan er 

een overzicht vinden van de verschillende soorten 

drugs en hun gevaren. Ook voor een brochure met 

tips over hoe men de opvoeding kan aanpakken 

als er zich signalen zouden voordoen in verband 

met druggebruik. Maar ook voor een overzicht van 

het aanbod qua hulpverlening of voor informatie 

over de wetgeving en getuigenissen van ouders 

kan men op de website terecht‘, aldus Georges. 

‘Het feit is, dat wie naar onze website surft, bij 

een eerste contact rechtstreeks bij ouders terecht-

komt, en dit is een hele geruststelling. Ze worden 

opgevangen door personen die door dezelfde hel 

zijn gegaan of gaan. Ze kunnen ook rechtstreeks 

een mail sturen die persoonlijk beantwoord wordt 

door Monique, lid van de zelfhulpgroep. Boven-

dien weten ze dat er geen offi ciële instanties 

meekijken. Op die manier vermijden we de drem-

pel die er bestaat ten opzichte van de hulpverle-

ning’, aldus Georges namens de zelfhulpgroep.

‘We voelen ook dat de ouders dankzij het ruimer 

bekend worden van onze werking, de weg naar 

onze zelfhulpgroep vlotter vinden. De voorbije 

weken hebben we verschillende aanmeldingen 

mogen ontvangen van familieleden van drugge-

bruikers die willen toetreden tot de zelfhulpgroep’, 

zo besluit de woordvoerder van de zelfhulpgroep 

van Mechelen.

Getuigenis 2  Indrukken na bijwonen van een eerste bijeenkomst
“Het was echt met een bang hart dat ik vertrok. Ik was bij de zelfhulpgroep beland op 
aanraden van mijn huisarts. Ik mocht er zelf eventueel ook mijn verhaal doen, had 
men me vooraf verteld. Dat zou niet aan mij besteed zijn, zo dacht ik. Ik wou eigenlijk 
enkel eens te gaan luisteren en kijken hoe zo’n zelfhulpgroep werkt. Al gauw herkende 
ik me in de verschillende verhalen die de ouders mij als nieuwkomer vertelden. Het 
gevoel van onmacht, het twijfelen aan de opvoeding, boosheid omwille van het te lang 
verloren lopen in het doolhof van de hulpverlening, fi nanciële debacles, een wrang 
gevoel omwille van onlogische beslissingen bij justitie... Tegelijk vond ik ook ouders 
of familieleden die hun verhaal op een positieve manier konden brengen. Hun zoon of 
dochter had gekapt met gebruik, was opnieuw aan het werk,... Kortom hoopgevende 
verhalen om me aan op te trekken. Dankzij deze punten van herkenning voelde ik me 
iets minder onwennig. Ik vond  makkelijker mijn plaats dan ik had verwacht. Op het 
einde van de ronde begon ik spontaan ook mijn verhaal. Ik vertelde wat ik al kwijtwou 
en kwijtkon. Het uitwisselen van die ervaringen, het eenvoudig mijn hart luchten,... 
Dat deed allemaal erg deugd. Spontaan gaven de andere leden van de groep me sug-
gesties over hoe zijn bepaalde problemen hadden aangepakt. Ik had eigenlijk al veel 
vroeger de weg willen vinden naar de zelfhulpgroep. Nu heb ik te veel tijd verloren. 
Bleek ik op mijn eentje niet in staat om mijn kind los te laten en écht grenzen te stellen. 
Je kan nu eenmaal binnen je eigen familie of kennissen niet altijd rekenen op begrip 
en een luisterend oor. Ze kunnen zich ook niet voorstellen door welke hel wij soms 
moeten gaan. Ook weet ik dat ik nu geen verkeerde verwachtingen mag hebben. Mijn 
zoon zal de motivatie om te stoppen uit zichzelf moeten halen. Ik weet nu ook dat ik 
aanvullend ook individuele begeleiding kan vragen in het dagcentrum van De Sleutel. 
Als ik achteraf het bijwonen van die eerste avond eens goed laat bezinken, dan besef 
ik opnieuw dat ik er niet alleen voor sta. Besef ik ook dat ik heus niet de enige ben die 
het vaak niet meer ziet zitten, die schaamte voelt om met mijn verhaal naar buiten te 
komen, ... bestolen worden door je eigen kind, een huiszoeking,... Het heeft bij mij ook 
opnieuw een beetje innerlijke rust teruggebracht. Rust die ik thuis hopelijk ook straks 
zal uitstralen als ik dit weekend opnieuw mijn andere zoon terugzie. Moed ook om er 
opnieuw positief tegenaan te gaan. En geen tijd meer verloren te laten gaan”. 
P.

De groepsleden hebben een 
website gemaakt met uitge-
breide info voor hulpzoekende 
ouders. Deze is te raadplegen 
op http://users.skynet.be/
zelfhulpgroep. De website is 
ook te raadplegen via 
www.desleutel.be.



6 Bij het parket van Gent loopt sinds kort een proef-
project om gebruikers die kleine misdrijven hebben 
gepleegd, door te verwijzen naar de hulpverlening, 
zonder tussenkomst van de correctionele recht-
bank. Gebruikers die meewerken, zullen niet meer 
vervolgd worden. Aan het project Proefzorg werken 
ook het Dagcentrum Gent van De Sleutel en de The-
rapeutische Gemeenschap Merelbeke en andere 
hulpverleningscentra van de provincie actief mee.

Tijdens de offi ciële voorstelling formuleerde pers-

magistraat Nicole De Rouck de bedoeling van het 

pilootproject als volgt. ‘De doelstelling van Proef-

zorg bestaat erin het parket reeds op het echelon 

van de opsporing en vervolging armslag te geven 

om de delinquent - die bekent feiten te hebben 

gepleegd en bij wie een verslavingsverschijnsel 

of ziekte aan de grondslag van de feiten ligt - vlot, 

effi ciënt en adequaat naar de hulpverlening te 

kunnen sluizen. Dit in de wetenschap dat adequa-

te opvang door de zorgsector maatschappelijke 

waarborgen met zich meebrengt om recidive te 

voorkomen’, aldus Nicole De Rouck. 

Om dit in de praktijk waar te maken zal de par-

ketmagistraat een beroep doen op de proefzorg-

manager (een gedetacheerd ervaren justitieassi-

stent). Het Netwerk Zorgcircuit Middelenmisbruik 

Oost-Vlaanderen, waarin ook de Sleutel vertegen-

woordigd is, engageert zich om het centrale meld-

punt te creëren. 

Persmagistrate De Rouck maakt zich sterk dat di-

rect overleg met de proefzorgmanager een snelle 

interventie zal bevorderen. ‘Het meldpunt Proef-

zorg zoekt in samenspraak met de cliënt de meest 

geschikte hulpverleningsvorm binnen het netwerk 

‘zorgcircuit middelenmisbruik’. Een externe hulp-

verlener staat in voor de eigenlijke behandeling 

van de verdachte/cliënt’, aldus De Rouck.

Wanneer Proefzorg?
Concreet kan de Proefzorg worden aangewend als 

alternatief voor de vervolging in deze gevallen: 

• bij frequent of herhaald bezit van andere dan 

cannabisprodukten, 

• bij problematisch gebruik,

• bij verstoring van de openbare orde,

• in geval van detailhandel enkel om persoonlijk 

gebruik te fi nancieren,

• bij geringe feiten ten aanzien van minderjarigen, 

• in geval van criminaliteit die een rechtstreekse 

link vindt in een ziekteverschijnsel of een ver-

slaving (drugs, alcohol, medicatie, gokken…) en 

waarbij geen slachtoffers gekend zijn.

Binnen de Proefzorg zijn er twee opties: 

• optie 1, de korte Proefzorg, daar waar het parket 

enkel de doorverwijzing naar de hulpverlening 

noodzakelijk acht;

• optie 2, de lange Proefzorg daar waar het parket 

niet enkel de doorverwijzing naar, maar ook 

opvolging van het hulpverleningstraject nood-

zakelijk acht en waar de Proefzorg gekoppeld 

wordt aan een proefperiode van 6 maanden.

Dit proefproject loopt in principe gedurende één 

jaar en krijgt de volledige steun van de federale 

overheidsdienst Justitie. “Dit project is schitterend 

in zijn eenvoud. Niet alleen schept het duidelijk-

heid over de positie van de proefzorgmanager en 

diens rol tussen parket en hulpverlening, maar het 

betekent ook een wederzijdse erkenning door jus-

titie en hulpverlening van de specifi eke taken en 

doelen van eenieder. Dat er binnen het project ook 

voor de verslaafde een actieve rol is weggelegd, 

maakt het alleen maar beter. Als de evaluatie van 

dit project goed is, is het mogelijk dat een initi-

atief wordt genomen om dit uit te werken in een 

wetsvoorstel.”, aldus Theo Jacobs, adviseur van de 

minister van Justitie.
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De Sleutel participeert in proefproject voor 

verslaafde ‘kleine’ delinquenten
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Rol van De Sleutel
In het kader van de Gerechtelijke Alternatieve 

Maatregelen (GAM) is De Sleutel nauw betrokken 

bij dit proefproject specifi ek gericht naar verslaaf-

de kleine delinquenten. Algemeen directeur Johan 

Maertens is als voorzitter van het Netwerk Midde-

lenmisbruik Oost-Vlaanderen bovendien één van 

de trekkers van dit project. ‘Het Dagcentrum De 

Sleutel van Gent is één van de bevoorrechte part-

ners binnen dit pilootproject. Daar zijn twee rede-

nen voor. Eerste reden is het aanwezig zijn van een 

goed uitgewerkte module Aanmelding en Oriënta-

tie, onontbeerlijk binnen het proefzorgproject. Een 

tweede reden ligt in het feit dat het dagcentrum nu 

al partner is binnen projecten gerechtelijke alter-

natieve maatregelen, waardoor er al een ruime 

ervaring op vlak van samenwerking met justitie 

bestaat’, aldus afdelingshoofd Inge Drappier. 

Cliënten kunnen binnen dit dagcentrum niet alleen 

terecht voor aanmelding en oriëntatie, maar ook 

voor motivatie in groep dan wel individueel, thera-

pie in groep dan wel individueel, arbeidstrajectbe-

geleiding en nazorg (meer info www.desleutel.be).

Proefzorg in de praktijk bekeken
‘Proefzorg richt zich niet tot zware drugverslaafden 

maar eerder naar kleine gebruikers die bijvoor-

beeld wegens herhaald bezit bij een toevallige 

controle tegen de lamp zijn gelopen. Het is dus 

zeker niet zo dat wie echt criminele feiten heeft 

gepleegd nu aan de arm der wet zal ontsnappen. 

Het is enkel voor heel strikt omschreven feiten 

(overzicht hierboven) een alternatief voor vervol-

ging. Voor de betrokkene kan het feit dat men in 

aanraking komt met justitie vaak een belangrijke 

aanzet zijn om voor het eerst echt stil te staan bij 

het gebruik’, aldus maatschappelijk werker Dirk 

Cosaert. Hij is de contactpersoon voor justitie 

binnen ons dagcentrum te Gent. Hij staat ook in 

voor individuele behandeling. We laten hem vanuit 

zijn dagelijkse praktijk wat meer toelichting geven 

over Proefzorg. Vandaag zijn er in de regio Gent 

zo’n 40-tal dossiers lopende.

dirk: ‘De bedoeling van proefzorg is dat mensen, 

die eerder begeleiding kunnen gebruiken rond 

gebruik, niet onnodig in de justitiemolen terecht-

//  Hulpverlening   // 

GAM staat voor Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen. We richten 

ons hiermee tot volwassenen die door de rechter een alternatieve 

maatregel opgelegd krijgen omwille van een problematisch drug-

gebruik of het plegen van druggerelateerde feiten. In onze dagcentra 

– o.m. in Gent, Mechelen en Brussel – werkt De Sleutel in het kader 

van deze maatregelen. 

De wetgever acht het raadzaam om problematisch druggebruik aan 
te pakken door een aanbod van hulpverlening, gericht op integratie, 
veeleer dan de druggebruiker te straffen. De Sleutel werkt hieraan 
actief mee. Afhankelijk van de opgelegde maatregel is bij ons indivi-
duele begeleiding (aantal gesprekken in functie van de doelstellingen) 
of een vormingsprogramma in groep (10 sessies van 3 uur) mogelijk. 
De bedoeling van de GAM is drugproblemen naar de hulpverlening 
door te verwijzen in plaats van kleine verslaafde delinquenten enkel 
op te sluiten in de gevangenis. Enerzijds gebeurt het vaak dat een 
kleine delinquent zelf de stap naar ons zet, vaak onder impuls van 
zijn advocaat. Veelal is dit omdat hun zaak binnenkort voor de raad-
kamer komt of voor de correctionele rechter. Als de gebruiker zelf kan 
aantonen met een papier van ons dat hij/zij in begeleiding is bij een 
instelling, dan zal de rechter ook eerder geneigd zijn om hen niet op te 
sluiten. Anderzijds kan het gebeuren dat iemand opgepakt is en aan-
gehouden blijft in voorlopige hechtenis. Ook op dat moment kan de 
rechter beslissen dat er begeleiding voor het drugprobleem aangewe-
zen is. De cliënt kan dan bijvoorbeeld vrijkomen onder voorwaarden 
(vov), waarbij één van de voorwaarden is dat hij behandeling moet 
volgen voor zijn drugproblematiek. Concreet wordt na een eerste in-
take gesprek (veelal in de gevangenis) steeds een contract opgesteld 
tussen de verschillende partijen: de cliënt, de justitie-assistent en de 
programmaverantwoordelijke van De Sleutel.

Bedenkingen
Veelal kan men in de gevangenis niet echt spreken van een behande-
ling. Alles valt daar zo goed als stil. De Sleutel pleit er al langer voor 
om binnen de gevangenissen zelf een unit te hebben die werkt rond 
het aanpakken en behandelen van het drugprobleem. In het buiten-
land is dit veelal reeds zo. Op dat vlak hebben we een ernstige ach-
terstand. Er zijn wel al enkele proefprojecten geweest, niet allen met 
evenveel succes. Enkel in de gevangenis van Ruiselede loopt vandaag 
nog het ’Belief’ project, waarbij er binnen de gevangenisstructuur een 
therapeutisch programma kan gevolgd worden. De directies van de 
gevangenissen willen vaak wel extra inspanningen doen, maar gera-
ken niet vooruit. Het probleem is immers dat zij onder justitie vallen 
en de hulpverlening onder volksgezondheid. De geplande gesprekken 
tussen het RIZIV en Justitie hebben totnogtoe geen oplossing geboden 
om ook in de gevangenissen onze hulpverlening te organiseren. Dit is 
nochtans een punt vermeld in de federale drugnota van 2001.
Op www.desleutel.be vindt u ons uitgebreid standpunt omtrent drugs 
in de gevangenis (onder bibliotheek, persartikelen).
Vandaag is er in de gevangenissen dan ook enkel een centraal aan-
meldingspunt wat betreft drugs. Dit heeft als doel om gevangenen die 
met een drugprobleem kampen te oriënteren naar de hulpverlening.

Wat is GAM?



komen. We merken dat er een heel divers publiek 

doorverwezen wordt in het kader van dit proefpro-

ject. Het kan gaan om personen die betrapt zijn 

bij het gebruik in bijzijn van minderjarigen of om 

personen die verdacht worden van dealen. Het kan  

gaan om studenten of om personen die hun plaats 

op de arbeidsmarkt gevonden hebben. Of het kan 

gaan om langdurige gebruikers die nu omwille 

van een klein juridisch feit opnieuw doorverwezen 

worden. Proefzorg is van belang omdat het bij de 

betrokkene een alarmbel kan doen rinkelen.’

Kan je dit toelichten vanuit de Gentse  
praktijk?
dirk: ‘Karlo Goethals, die is aangesteld als proef-

zorgmanager, stuurt het project. Als justitie-as-

sistent bij wie alle proefzorgdossiers passeren, 

neemt hij met ons contact. Op dat moment heeft 

hij reeds beslist over korte of lange proefzorg. 

Standaard zullen we op basis van het kennis-

makingsgesprek onze oriëntatie doen. Het is de 

cliënt zelf die nadien feedback moet geven aan de 

proefzorgmanager. Het feit dat ze dit zelf moeten 

opnemen, doet veelal bij hen een lichtje branden. 

Die eerste aanraking met justitie is voor velen echt 

wel een aanleiding om het eigen gebruik in vraag 

te stellen. De verantwoordelijkheid wordt dus niet 

bij de hulpverlening gelegd’. 

Qua middelengebruik merken we dat er proefzorg-

dossiers lopen zowel wat betreft cannabis, speed 

als cocaïne of heroïne. Het is ook niet zo dat een 

doorverwijzing naar een dagcentrum steeds de 

geschikte keuze is. In functie van de problematiek 

kan ook een residentiële opname, al dan niet bin-

nen het eigen netwerk, meer aangewezen zijn.

Kan het proefzorgproject niet verkeerdelijk 
het signaal geven dat problemen rond drug-
gebruik naar justitie toe geminimaliseerd 
worden?
dirk: ‘Zeker niet. De proefzorgmanager hanteert 

de regels heel strikt. Echt andere feiten naast 

gebruik - zoals diefstal of geweld - mag men ei-

genlijk niet gepleegd hebben. En enkel als alle 

voorwaarden goed nageleefd worden, zal de 

proefzorgmanager het dossier positief afronden. 

Bij lange proefzorg betekent dit dat er gedurende 

een half jaar, maandelijks een positieve opvolging 

moet zijn. Een positieve afronding houdt in dat er 

geen gerechtelijke dossier wordt opgemaakt en 

dat de betrokkene geen strafblad krijgt. Dit laatste 

is heel belangrijk voor de verdere kansen op de 

arbeidsmarkt’.

Als de cliënt uiteindelijk toch steken laat vallen 

dan wordt alsnog doorverwezen naar de procureur 

en zal vervolgd worden. 
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Getuigenis 3 Eén van de begeleidende ouders
“Mijn zoon begon te experimenteren met drugs toen hij 
zestien was. Op zijn 21ste was hij zwaar verslaafd.  Ik 
deed alles om mijn zoon te redden. Op een bepaald mo-
ment kreeg ik hem zover dat hij deelnam aan een ont-
wenningsprogramma dat drie maanden duurde. Toen 
hij eruit kwam had hij goede moed, hij zou opnieuw 
beginnen werken. Dat lukte ook daadwerkelijk, maar al 
vlug gebruikte hij terug speed, xtc, kalmeerpillen. Het 
ging echt fout. Wanneer ik ontdekte dat hij ook heroïne 
gebruikte, heb ik een afspraak in De Sleutel gemaakt. 
Daar werd mij de oudergroep voorgesteld. Ik ben er naar 
toe gegaan en heb er veel  steun en begrip gekregen. 
Ook de nodige informatie over drugs. Mijn zoon heeft 
intussen een behandeling van twee jaar achter de rug 
in verschillende behandelingscentra. Het gaat goed met 
hem: hij is nu 27 en clean, heeft weer werk, staat op ei-
gen benen. Ikzelf ga nog steeds om de twee weken naar 
De Sleutel en hoop andere mensen te kunnen helpen 
met mijn verhaal en mijn aanpak van de toenmalige 
drugproblemen”. “Ondertussen is het nu al 4 jaar dat 
ik op woensdagavond het tweewekelijks oudercontact 
van de Sleutel bijwoon. Hoe heeft de zelfhulpgroep mij 
geholpen? In het begin vooral door de luisterbereidheid 
van de groep. Ik kon er immers anoniem mijn verhaal, 
angsten en twijfels kwijt. Er werd naar mij geluisterd, 
maar zelf werd ik niet beoordeeld. Misschien heb ik wel 
zelf fouten gemaakt in de opvoeding van mijn kinderen, 
bepaalde tekens niet of te laat gezien, niet of verkeerd 
gereageerd in sommige situaties... Het delen van erva-
ringen met lotgenoten, het besef niet de enige te zijn 
die met deze problemen geconfronteerd wordt, alsmede 
de professionele begeleiding door medewerkers van De 
Sleutel, hebben voor mij nieuwe denkpistes geopen-
baard. De vergadering helpt mij zelf tot rust te komen 
en de problemen in de juiste context te zien. Ik heb er 
veel fijne mensen leren kennen. Het kunnen delen van 
zowel hoop als leed, alsmede het besef misschien wel 
anderen te kunnen helpen stimuleert mij om verder te 
gaan en mij te blijven inzetten voor mijn meest dierba-
ren, hoe moeilijk dat soms ook is.”
M.



De laagdrempelige dagcentra van De Sleutel 
hebben niet alleen oog voor de gebruikers maar 
zorgen tevens voor de begeleiding en ondersteu-
ning van het gezin en de naaste omgeving van die 
gebruiker. Om de behandeling van een drugpro-
blematiek met meer kans op succes aan te pakken 
is het bovendien aangewezen mede aandacht te 
besteden aan het sociaal netwerk rond de cliënt.

We stellen hierna de Familiewerking verbonden 

aan het dagcentrum in Antwerpen voor. In Antwer-

pen organiseert men twee maal per jaar een cyclus 

van vijf avondsessies voor de familiegroep. ‘Deze 

avonden vormen een geheel, doch er kan ook op 

een later tijdstip aangesloten worden. Vooraf is er 

een individueel verkennend gesprek’, aldus Peter 

Vanhoof, afdelingshoofd in het dagcentrum te 

Antwerpen.

Hoe is de familiewerking ontstaan?
peter: Hiermee werd ingespeeld op de nood die 

we voelden bij familieleden van cliënten. Tegelijk 

konden we een antwoord bieden op de frequente 

hulpvraag van familieleden van gebruikers die nog 

hun weg aan het zoeken waren in het aanbod van 

de drughulpverlening. Op jaarbasis bereiken we 

een 30-tal personen. De werking bestaat er sinds 

2004.

Wie neemt er deel?
peter: De Familiegroep richt zich tot ouders, part-

ners, broers en zussen van gebruikers die al dan 

niet cliënt zijn van het dagcentrum. We stellen vast 

dat we vandaag voornamelijk ouders bereiken. De 

groep wordt professioneel geleid door stafl eden 

van ons dagcentrum. Maar we merken dat de fa-

milieleden onderling ook los van het formele ge-

deelte ervaringen uitwisselen en mekaar steunen 

en positief kunnen beïnvloeden.

Wat mag men van zo’n deelname 
verwachten?
peter: We hebben deze vorming vooral opgevat 

als een mix van voorlichting en uitwisseling van 

ervaringen  tussen ouders, en familieleden en de 

begeleiders van het centrum. Volgende thema’s 

worden onder meer besproken: welke soorten 

drugs bestaan er en wat doen ze, hoe kan ik 

communiceren met mijn kind, waarom wil hij/zij 

niet inzien dat er een probleem is, waar kunnen 

we terecht voor hulp en steun, hoe kunnen we 

opnieuw vertrouwen krijgen, … Ook wordt gewerkt 

rond motivatie naar de cliënt toe en geven we tips 

aan ouders in welke mate men al dan niet verant-

woordelijkheid moet blijven opnemen. We sluiten 

ook steeds af met een evaluatie om te kijken hoe 

de deelnemers de sessies ervaren hebben en wat 

ze eraan gehad hebben. 

Elke avond start om 19u30 en wordt beëindigd om 

22u00.

Via onze website verneemt u meer over de familie-

werking van onze overige afdelingen.

 

//  Hulpverlening   // 

praktisch

Plaats
Dambruggestraat 78 
2060 Antwerpen 
(dichtbij het treinstation 
Antwerpen-Centraal)
De toegang bedraagt 
€ 1.42 per 
avond/per gezin.

Inschrijven
Dit kan telefonisch via 
03 233.99.14 of per e-mail 
dca.info@fracarita.org

Er wordt vooraf 
steeds een verkennend 
gesprek gepland om de 
verwachtingen op elkaar 
af te stemmen. 

Meer informatie is te 
bekomen aan het onthaal 
of bij Peter Vanhoof en 
Sarah Van Giel, 
contactpersonen.

Familiewerking dagcentrum 

Antwerpen in de kijker
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Drugs en iemand die je graag ziet

Een jongere kan in de tienerperiode door een pe-
riode van drugproblemen diepe littekens oplopen. 
Terwijl de hulpverlener het verslavingsprobleem 
zelf aanpakt kun je als ouder, familie, vriend of 
partner proberen de schade te beperken. 

Adolescentie
Adolescenten worden volwassen en nemen thuis 

een andere positie in. Dat is niet alleen een 

verplaatsing in ruimte, maar ook een proces in 

de tijd. Het moet een beetje rustig aan gaan om 

nieuwe verantwoordelijkheden te kunnen verken-

nen. Ze moeten zich aan de grips van hun klim-

muur vastgrijpen. Als ouder blijf je beneden staan 

en je ziet je kind van grip naar grip klimmen. En 

dan mist het er een paar. Toen je kind nog kind 

was gebeurde dat gewoon punt uit, foutje. Maar 

op deze puberleeftijd kijkt het direct naar jou om. 

Ai, gemist gaat het in de hersenen terwijl hij of zij 

kijkt. Je begrijpt dat jouw reactie van grote invloed 

kan zijn. 

Het begin van de adolescentie ziet eruit als ar-

rogantie en we noemen het vaak argeloos slecht 

in hun vel. Het is eigenlijk verlies aan houvast. De 

jongere zelf wijt deze chaos aan de buitenwereld: 

het kan niet aan mijzelf liggen. Dat verdedigings-

mechanisme is materieel (overal rommel) en psy-

chologisch (conflicten over school). 

Het is een fase die gevolgd wordt door een wat 

rustigere en minder zwart-witte periode van een 

beetje herbekijken. De jongere zoekt een strategie 

om met deze nieuwe positie om te gaan. Dat ge-

beurt niet altijd even romantisch: als er nu geen 

rust en harmonie is zoekt hij zijn heil in bruuske 

oplossingen. Zelfverminking soms, boelemie of 

anorexia en vaak … druggebruik.

Mijn kind, mooi kind
Als een ouder zich moed inspreekt om naar de 

eerste oudergroep van drugverslaafden te gaan is 

moeder of vader zich nog aan het afvragen hoe het 

toch komt dat ze nooit iets gemerkt hebben. Een 

paar samenkomsten later weten dezelfde ouders 

meestal precies te vertellen hoe de problemen 

begonnen zijn, in welke maand, op welke plaats, 

met welke vrienden. Dat besef is er niet gekomen 

doordat de familiewerker nieuwe informatie heeft 

gegeven of therapie met de ouders heeft gedaan. 

Wel omdat er door het praten en luisteren bar-

rières voor de ouders weggevallen zijn. Signalen 

zijn zichtbaar geworden. Samen met de onwillige 

aanvaarding van het lot dat hun kind nu eenmaal 

verslaafd is geraakt komt het besef dat ze eigenlijk 

wel wat zagen of voelden maar het voor zichzelf 

opzij hebben geduwd: dat kan mijn kind niet over-

komen. In ons preventiewerk proberen we zulke 

mentale barrières neer te halen en ouders met hun 

kinderen op hun eigen manier, maar met open 

vizier te laten praten over roken, drinken en drugs 

gebruiken. Open wordt soms verward met tolerant 

of permissief, maar dat is helemaal niet hetzelfde. 

Ook als je iets afkeurt, verbiedt of bestraft moet je 

in staat zijn om naar de beweegredenen en ideeën 

van je kind te luisteren. Om die moeilijke kunst on-

der de knie te krijgen doen we op ouderavonden 

wel eens dezelfde rollenspelletjes als in de klas: 

over actief luisteren of over een ik-boodschap. Er 

zijn nog talloze andere oefeningen in sociale vaar-

digheden, maar de meeste ouders kunnen deze 

twee toch het best gebruiken. 

Actief luisteren
Actief luisteren is niet alleen goed luisteren, maar 

ook nog eens laten merken dat je luistert. Je kind, 

zus, broer, vriend of vriendin maakt meer dan eens 

een kwetsbare periode door: hij (zij) voelt zich wat 

alleen, er is iets dat nooit lukt, hij (zij) heeft een 

paar opdoffers na elkaar gekregen. Als er in die 

periode geen uitweg voor frustraties of uitingen 

van pijn is, maar wel een gemakkelijke vluchtweg 

naar een stoned of high gevoel dat alles wegveegt, 

ligt het probleemgebruik op de loer. In zo’n peri-

ode is het nodig om, meer dan anders, met extra 

tijd en aandacht, naar de jongen of het meisje te 

luisteren – actief te luisteren. Om je luistervaar-

digheden te verbeteren kun je een geheugen-

steuntje gebruiken van drie A’s. 

Aankijken betekent dat je oogcontact hebt, maar 

dat je ook met de rest van je lichaam laat zien dat 

Er zijn teveel neveneffecten 
– gesprekken die ik vergeten 
ben, vijandige buien, hoofd-
pijn, wanhoop, ongelofelijke 
angst. Slapeloosheid.  
Er liggen overal in mijn 
appartement flesjes met 
Mandrax, Valium en die rare 
Darvon pillen. En ik zal ze 
houden, ze gaan niet door 
de spoelbak, maar het is niet 
zoveel en ik zal ze niet roeke-
loos gebruiken. Ik zal sterk en 
gezond zijn.
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Wat is mijn toekomst? Ik 
ben weggelopen, maar waar 
naartoe? Het is gek, maar ik 
wil nog steeds iets maken van 
mezelf. Misschien is wat ik wil 
doen weglopen van mezelf. 
Door een masker waarin ik 
kan smelten. Wegsmelten. 
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je luistert naar de ander. Sommige mensen gaan 

bij een intiem gesprek juist een beetje wegge-

draaid van de andere zitten: dat kan ongewild de 

boodschap geven dat je je niet helemáál op hem 

of haar wil focussen. Neem deze vuistregel niet 

te letterlijk en denk eraan dat sommige mensen 

er onzeker van worden als je ze indringend aan-

kijkt. Er zijn heel openhartige gesprekken die aan 

het aanrecht of in de auto gevoerd worden, twee 

plaatsen waar je elkaar precies niét aankijkt. 

Aanmoedigen houdt in dat je ook iets mag zéggen 

terwijl je luistert. Stoïcijns zwijgen geeft, ook als je 

eigenlijk met volle concentratie luistert, de indruk 

dat de ideeën van de andere niet aankomen. Je 

moet dus ook iets zeggen om te laten merken dat 

je begrijpt wat hij of hij duidelijk wil maken. Dat 

doe je met korte instemmende reacties, maar ook 

door vragen te stellen. Je kunt ook af en toe met 

je eigen woorden herhalen om te laten zien dat 

je het begrepen hebt. Maar denk eraan dat het 

hier gaat om actief luisteren en niet om discus-

siëren. Je moet dus niet je eigen ideeën willen 

toevoegen. Een fout die heel vaak voorkomt is wat 

we het ik-en-mij-syndroom kunnen noemen: … ik 

begrijp wat je bedoelt, ik heb het zelf ook meege-

maakt toen … of … dat kan ik me goed voorstellen, 

want bij mij is het net zo als ik … Dat is geen goed 

voorbeeld van aanmoedigen, want je neemt het 

gesprek eigenlijk over (vaak met de beste bedoe-

lingen).  

Aandacht staat tenslotte voor de goede luister-

houding die noodzakelijk is. Je kunt je partner, je 

broer of zus en je kind niet voor het lapje houden 

en alle technische hulpmiddelen ten spijt zullen 

ze het vlug doorhebben als je alleen maar doet 

alsof je luistert. Om actief te luisteren moet je 

dus ook echt in jezelf kijken en uitmaken of je wel 

wilt horen wat hij of zij zegt. Dat is niet zo van-

zelfsprekend: soms moet je zelf eerst iets kwijt of 

misschien heb je gewoonweg echt geen tijd. Dan 

is het verstandiger dat te zeggen en je gesprek 

anders te organiseren of uit te stellen. Een luister-

houding betekent ook dat je wilt weten en open 

staat voor wat de ander vertelt. Een geoefende 

hulpverlener moet zichzelf ook nog wel eens in-

houden om niet te snel raad te geven maar eerst … 

te luisteren. Daar moet je als ‘amateur’ dus dubbel 

en dik voor opletten. De laatste A van aandacht 

betekent ook dat je meer moet opvangen dan ge-

luidssignalen: de lichaamstaal, de manier waarop 

de ander iets zegt, het moment en de plaats van 

het gesprek misschien. Als je laat merken dat je 

die andere signalen ook opmerkt maak je jullie 

gesprek mooier, groter en beter: door actief te 

luisteren. 

De ik-boodschap
Onlangs slaagde ik er in om aan mijn vader te kun-

nen zeggen hoe vernederd ik me voelde als hij zo’n 

onzichtbaar lachje over zijn gezicht kreeg na een 

opmerking van mij. Het was of we voor de eerste 

keer met elkaar praatten, zo’n opluchting gaf dat. 

Ik zei dat ik allerlei verwijten en commentaren 

vermoedde achter dat lachje. De volgende dag 

vertelde mijn moeder dat mijn vader had gezegd 

dat dat lachje er maar kwam als hij zich onzeker 

voelde. 

Deze zoon of dochter geeft vader een ik-bood-

schap die kan tellen. Ik kan me goed voorstellen 

dat vader ook na zijn bekentenis aan zijn vrouw 

’s avonds laat nog in bed lag te woelen. 

Een goede ik-boodschap over gevoelens heeft drie 

ingrediënten: 

1. Wat is het gevoel dat ik krijg?

2. Wat doe of zeg jij dat het gevoel teweeg-

brengt?

3. Wat is het verband tussen de twee?

1. Wat is het gevoel dat ik krijg? 
Vandaag krijgen veel van onze kinderen lessen op 

school waarin ze gevoelens gedifferentieerd kun-

nen benoemen. Zo leren ze dat er niet alleen een 

onderscheid is tussen ik voel me slecht en ik voel 

me goed. Maar ook tussen ik voel me onzeker, ik 

voel me getergd en ik ben kwaad op haar. Doordat 

ze hun gevoelens leren verwoorden, leren ze er 

wat beter mee te kunnen omgaan, er wat meer 

grip op te krijgen. Als ze dat niet leren blijven ze 

slingeren tussen nu voel ik me goed en nu voel 

ik me slecht. Door veel van zulke lifeskills-oefe-

Drugs en iemand die je graag ziet

Jennifer en Melanie waren 
stomverbaasd over mijn 
gedrag, met uitbarstingen, 
tranen, uit de kamer weglo-
pen. Ze wisten niet dat ik nu 
de toverkracht van Valium 
kende en overal tegen kon. 
Later werd het me duidelijk 
dat ik misschien helemaal 
niet alleen wilde wonen. Dat 
ik helemaal nooit alleen wilde 
zijn.

Gisteravond namen we me-
thadon samen en het was 
niet genoeg. Maar nu ik niet 
meer werk kan ik nauwelijks 
betalen wat we doen zoals we 
doen. We gingen ook Valium 
kopen van bij Kyle en Wendy. 
Een dag zonder drugs trekt 
tergend langzaam voorbij 
– eeuwig duurt het. 

De drie A’s van 
actief luisteren
Aankijken
Aanmoedigen 
Aandacht
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ningen met leerkrachten te doen heb ik geleerd 

dat we niet te ver moeten willen gaan met onze 

sociale vaardigheden. Je moet niet de illusie geven 

dat je alles in de hand kunt hebben of alles kunt 

veranderen. Kinderen, zeker kwetsbare kinderen, 

waaronder ook tieners en twintigers, moeten heel 

wat frustraties en andere negatieve gevoelens nu 

eenmaal leren aanvaarden. 

Ouders van kinderen die drugs gebruiken en 

daarover willen praten hebben meestal niet op 

school geleerd om hun gevoelens onder woorden 

te brengen. Toch is dat het meest essentiële in 

deze ik-boodschap. Het is natuurlijk belangrijk om 

het over jezelf te hebben en je zin in principe met 

‘ik’ te beginnen. Als je dat een aantal keer oefent 

vind je het evenwicht tussen het oefenen en de 

werkelijkheid. Je moet vermijden dat je een on-

natuurlijke manier van praten creëert als het over 

druggebruik van je kind gaat. Met welk woord je 

zin begint maakt uiteindelijk niet veel uit. Wel dat 

je gevoel erin voor komt. Ik vind het niet goed of 

ik vind het niet leuk zijn geen goede voorbeelden: 

daar druk je een appreciatie uit en geen gevoel. 

2. Wat doe of zeg jij dat het gevoel teweegbrengt?
De vader in ons eerste voorbeeld kreeg te horen 

dat het vernederde gevoel er kwam als hij zijn 

onzichtbare lachje tevoorschijn toverde. Zo heeft 

hij iets dat hij kan veranderen om het gevoel bij 

zijn dochter of zoon niet te veroorzaken. Hij zou er 

weinig aan hebben als hij te horen kreeg dat hij nu 

eenmaal zo is. Dit deel van de ik-boodschap moet 

gaan over het gedrag van de andere: iets dat je 

zegt of doet. Gedrag kun je begrijpen, grijpen en 

veranderen. 

In je gesprek met iemand die verslaafd is, proble-

matisch drugs gebruikt of drinkt, is het dan ook 

van belang het te hebben over gedrag en niet over 

persoonlijkheid of karakter. Ik-boodschap A: Als je 

veel gesmoord hebt praat en denk je alleen maar 

over jezelf, daardoor voel ik me echt ongerust want 

ik vraag me af of het nog wel doordringt wat de 

mensen om je heen zeggen. Hier druk je uit wat 

het gedrag is van de druggebruiker: praten over 

jezelf. Ik-boodschap B: Als je drugs gebruikt is het 

een teken dat je zwak bent, daardoor voel ik me 

echt ongerust want ik weet niet waar dat naar toe 

gaat. Hier gaat het niet om gedrag: je bent zwak. 

Wat kun je daar nu aan veranderen? Ook al is het 

gevoel dat je erbij hebt juist, je helpt het gesprek 

om samen oplossingen te vinden niet verder. 

3. Wat is het verband tussen de twee? 
Als jij dit doet, krijg ik dat gevoel: daar zijn de eer-

ste twee delen van de ik-boodschap. In het derde 

zeg ik waarom jouw gedrag mijn gevoel veroor-

zaakt. Door dat aan mijn boodschap toe te voegen 

zoek ik al naar een werkterrein voor verandering. 

Het meest eenvoudige zou natuurlijk zijn om het 

gedrag niet meer te vertonen, punt uit. Onze vader 

met zijn onzichtbare lachje moet dat lachje laten 

verdwijnen. Misschien kan hij dat niet meer omdat 

het er al veertig jaar ingebrand is. In het derde 

deel van de ik-boodschap legde zoon of dochter 

echter uit dat het vernederde gevoel kwam omdat 

ze er allerlei verwijten en commentaar in vermoed-

den. Als vader niet kregelig reageert op de vraag 

wat wil je nu zeggen met dat lachje, als zoon of 

dochter die vraag in de eerste plaats al durft te 

stellen en als daar vervolgens een rustig antwoord 

op komt is er iets ten goede veranderd. 

Het gesprek met de verslaafde zus of broer ver-

loopt minder nonchalant. Als de zoon of dochter in 

ambulante begeleiding is om iets wezenlijks aan 

zijn druggebruik-gedrag te veranderen worden de 

relaties thuis vaak even met rust gelaten. Maar na 

een tijd kan het niet anders dan dat er ook daar 

weer gepraat of eindelijk gepraat wordt. Het is 

voor de gezinsleden dan geen lifeskills oefening, 

maar een gesprek met een zware lading en veel 

risico’s. Dat verloopt rustiger als je vroeger ook al 

wel eens over gevoelens hebt gepraat thuis. Dit 

pleidooi voor het op een natuurlijke manier toe-

passen van twee basis-lifeskills: de ik-boodschap 

en actief luisteren, past dan ook in mijn overtui-

ging dat preventie niet alleen dient om problemen 

te voorkomen, maar tevens om ze later beter aan 

te kunnen.

Ik wil een leven voor mezelf. 
Niet toevallig gekozen en ge-
makkelijk weggegooid, maar 
een leven dat iets concreets 
maakt voor andere mensen. 
Alleen ideeën hebben is niet 
genoeg. Ik heb ook iets in 
mijn handen nodig. Om dan 
weg te geven. Ik weet niet hoe 
ik redelijk moet leven. Ik weet 
niet hoe ik moet ophouden om 
pijn te hebben bij het minste 
geringste iets, om overdreven 
te reageren op mensen, om 
deuren hard en stevig dicht 
te doen. Zodat er niemand 
binnen kan bij mij.

(De voetnoten zijn vertaald uit de indringende Engelstalige pocket  Runaway, diary of a street kid, door Evelyn Lau, Maart 1995, Vancouver, 
Canada - uitgeverij Minerva, UK)

Drie delen van de ik-boodschap over gevoelens
1. Wat is het gevoel dat ik krijg?
2. Wat doe of zeg jij?
3. Wat is het verband tussen de twee

//  Preventie   // 
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De offi ciële opening van het gebouw 

was het sluitstuk na 2,5 jaar voorberei-

ding. Eerst verkende de lokale 

gemeenschap van de Broeders van 

Liefde het idee om, zoals in België, 

naast onderwijs ook met psychiatrie 

en drugverslaving te werken. Kunci 

in Nandan neemt, met steun van De 

Sleutel, een deel van de drugverslav-

ing voor zijn rekening, dankzij dona-

teursmiddelen ingezameld via DDF en 

Rotary. Op de offi ciële plechtigheid 

mochten we meer dan 130 geïnteress-

eerden verwelkomen. Buren, collega’s, 

vrijwilligers van ons preventieproject 

Hana, Rotariërs en andere geïnteres-

seerden. Ons team slaagde erin om de 

openingsplechtigheid meer dan stijl-

vol te laten verlopen.

Broeder-Generaal René Stockman 

zegende tijdens de openingsceremo-

nie het nieuwe centrum in en onder-

tekende ook het ontwerp voor de ge-

denksteen. Dag op dag 17 jaar geleden 

werd op die plaats, in 1988, ook het 

noviciaat ingehuldigd. Het gebouw 

werd nu grondig gerenoveerd om de 

eerste bewoners zo goed mogelijk te 

kunnen opvangen. Een tweede fase 

van de renovatie pakken we aan nadat 

de werking van de eerste 12 maanden 

heeft uitgewezen wat verder nodig is.

Hulp van DDF, Rotary en lokale 
besturen
De kosten voor de eerste fase van 

de renovatie worden gedragen door 

schenkingen. De Broeders van Liefde 

namen het eerste bedrag en het voor-

schot voor hun rekening. Het saldo 

werd onderverdeeld in verschillende 

deelprojecten, die voorgelegd werden 

aan het groeiende samenwerkingsver-

band tussen Rotary clubs uit Vlaande-

ren en clubs uit Yogyakarta. Ook lokale 

besturen van bij ons doen hierbij een 

bijdrage. Zo kan het deelproject rond 

het opstarten van de Sociale Werk-

plaats worden voorbereid dankzij de 

ondersteuning in België. Een aanvraag 

bij de gemeente Evergem werd immers 

gehonoreerd (voor een toelage van 

€ 2100 ) en kan aangewend worden 

voor de inrichting van het atelier en 

voor opleiding van personeel. 

Verder ondersteunt ook de Interna-

tional Rotary Foundation het project 

dankzij de goedkeuring van een ‘indi-

vidual grant’. Op die manier konden 

mijn reis- en verblijfskosten gerecupe-

reerd worden, waardoor we bijna drie 

maanden volledige werkingskost (sa-

larissen en werkingskosten) konden 

uitsparen ten voordele van Kunci.

Belangrijk voor de structurele onder-

bouw van het project is ook het vast 

percentage van de via DDF ingeza-

melde middelen gebruikt voor Kunci. 

We kunnen uw steun dus meer dan 

gebruiken. Zoals bij elke verbouwing 

worden we ook daar geconfronteerd 

met onverwachte kosten. Ondanks de 

tweede boring van een boorput van 16 

meter diep, blijft het water onbruik-

baar. We overschrijden ver het bud-

get en vermoedelijk moeten we een 

professionele fi rma inschakelen om 

met moderne technieken zeer diep te 

boren; prijskaartje vermoedelijk 

€ 10000. Een opdoffer!

Werkbezoek
Tijdens mijn werkbezoek planden we 

ook een belangrijke stuurgroepverga-

dering en werd de verdere invulling 

van het team vastgelegd. Een belang-

rijk deel van mijn werkbezoek was ook 

voorzien voor training voor het team. 

We bekeken visie en doelstellingen, 

het verder uitwerken van het strate-

gisch plan, het functioneren als team, 

het motiveren van drugverslaafden, de 

eerste werkorganisatie, hoe groeien 

naar het uitgetekende model en het 

combineren van verschillende religies 

binnen één programma.

Samenwerking Hogeschool Gent 
en Gadjah Madja Universiteit
Dankzij de samenwerking tussen De 

Sleutel en de Hogeschool Gent en de 

Gadjah Madja universiteit in Yogya-

karta wordt ook werk gemaakt van ons 

preventieluik. Deze samenwerking 

kwam mede tot stand door Peer van 

der Kreeft, in opdracht van De Sleutel 

naar Indonesië vertrokken om er onze 

preventieprogramma’s beschikbaar te 

maken en enkele trainingen te geven. 

In het kader van die samenwerking 

besloten drie enthousiaste studenten 

orthopedagogiek en maatschappelijk 

werk ook om 4 maand stage te lopen 

in Kunci.

Afdeling Kunci in Indonesië 
feestelijk opengesteld

Eindelijk is het zover. Op 1 november opende Kunci (= De Sleutel) in Indonesië 
offi cieel de deuren. De Sleutel helpt er in de studentenstad Yogyakarta een afde-
ling voor de behandeling en opleiding van verslaafde straatjongeren opstarten. 
Ik woonde als algemeen directeur van De Sleutel de openingsplechtigheid bij. 
De preventie-activiteiten werden eerder dit jaar reeds opgestart.
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De Sleutel is internationaal ook actief 
in Rusland. Dankzij de goedkeuring 
van een aanvraag bij de Vlaamse Ge-
meenschap (ter waarde van 45.000 
euro, hoofdzakelijk in Rusland te 
spenderen) in het kader van een uit-
wisselingsproject tussen Vlaanderen 
en de Russische Federatie, sturen we 
de overdracht van knowhow naar de 
Russische Regio. Eind september  gaf 
Peer van der Kreeft, hoofd van de af-
deling Preventie, tijdens een werkbe-
zoek de aanzet voor de training van de 
hulpverleners ter plaatse. Er werden 
ook akkoorden afgesloten met lokale 
partners. 

Concreet is De Sleutel, via de oprich-

ting van een specifi ek opleidingscen-

trum gespecialiseerd inzake vorming 

‘geestelijke gezondheidszorg’, kennis-

overdracht aan het organiseren inzake 

drughulpverlening tussen Vlaanderen 

en de Russische Federatie. 

Dit opleidingscentrum wil zich als 

school voor geestelijke gezondheids-

zorg richten naar personen actief in 

het preventiewerk, de familiewerking 

en de drughulpverlening zelf, met 

specifi eke aandacht voor de profes-

sionalisering van ex-verslaafden, on-

misbaar in de drughulpverlening. We 

wensen opleidingen te organiseren in 

diverse regio’s. Om op te starten wer-

den overeenkomsten afgesloten met 

diverse partners in Samara. SIPKRO 

(Samara Regional Institute for Teach-

ers’ Retraining and Staff Development 

in Education) is de coördinator ter 

plaatse. Deze vormingsorganisatie  

sloot voor de uitwerking een over-

eenkomst af met drie andere lokale 

organisaties. Onze partners in Samara 

engageerden zich om de bestaande 

contacten in de regio Sint-Petersburg, 

Rostov en Moskou te activeren. 

• Prioritair is het uitwerken van speci-

fi eke vormingspakketten toegespitst 

op preventiewerkers. Bedoeling is, 

dat dankzij de kennisoverdracht 

ter plaatse, trainingen kunnen 

georganiseerd worden inzake pre-

ventie. Daarmee bedoelen we zowel 

primaire preventie (nog geen drug-

probleem aanwezig) als secundaire 

preventie (drugprobleem reeds 

aanwezig). 

De preventie wordt gebaseerd op 

methodes waarvan wetenschappe-

lijk is aangetoond dat ze bijdragen 

tot minder druggebruik bij jongeren 

(gestructureerde, interactieve, lang-

durige sociale vaardigheidstrainin-

gen in kleuter-, lager en middelbaar 

onderwijs).

• In tweede instantie werken we een 

trainingspakket uit gericht op het 

professionaliseren van de fami-

liewerking. De drugproblematiek 

is voornamelijk een problematiek 

waarbij de familie oorzakelijk sterk 

betrokken is. In de Russische Fede-

ratie bestaan er heel wat verenigin-

gen van moeders tegen drugs. Ze 

helpen mee om de verslavingszorg 

voor hun kinderen te organiseren. 

Omdat ze daardoor zowel bij het 

probleem als bij de oplossing ervan 

betrokken zijn, is er grote deskun-

digheid in de familie. Er is een ster-

ke behoefte aan systeemtherapie.

• In derde instantie leiden we de 

grote groep ex-verslaafden op tot 

professionele drughulpverleners. 

De drughulpverlening in de Rus-

sische Federatie wordt voorname-

lijk opgenomen door vrijwilligers 

(meestal ex-verslaafden) die opere-

ren binnen centra opgericht door de 

verschillende evangelische gemeen-

schappen, dikwijls in samenwerking 

met de moeders tegen drugs. 

• Ten vierde helpen we ter plaatse de 

uitbouw van een netwerkstructuur. 

Vandaag zijn er binnen de diverse 

kerken en vrijwilligersorganisaties 

zeer veel kleine autonome therapeu-

tische gemeenschappen en reha-

bilitatiecentra. We wensen hen te 

ondersteunen en onze knowhow in 

verband met de netwerking over te 

brengen, zodat ze een aansluitend 

netwerk kunnen vormen om zich van 

daaruit beter te laten ondersteunen 

door de krachten te bundelen en 

zaken uit te bouwen zoals oplei-

ding, wetenschappelijk onderzoek, 

registratie, … wat in elk klein cen-

trum op zich niet kan. Vanuit deze 

netwerkstructuur kan er dan ook 

gedegen beleidsadvies ontwikkeld 

worden.

 

Onze partner in Vlaanderen, het In-

ternational Institute Canon Triest, ook 

actief binnen de koepel der Broeders 

van Liefde, heeft een uitgebreide erva-

ring inzake opleiding op internationaal 

vlak. Dit instituut is een autoriteit o.m. 

inzake opleidingen geestelijke ge-

zondheidszorg. Ook hebben we erva-

ringen via een opleidingsoverdracht in 

Roemenië en dankzij uitwisselingspro-

jecten (internationale opleiding) o.m. 

met Russen.P
au
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Het groenproject van de sociale werk-
plaats van De Sleutel stelt op dit mo-
ment een tiental mensen tewerk. We 
hebben vijf contracten van onbepaalde 
duur en vijf contracten van bepaalde 
duur. Onze klanten komen uit zeer 
diverse hoeken: bedrijventerreinen, 
scholen, rusthuizen, openbare bestu-
ren,... In totaal hebben we momenteel 
een 20-tal klanten met een jaarcon-
tract, waar we instaan voor het groen-
onderhoud. Om ons opleidingsbeleid 
uit de doeken te doen, hadden we een 
interview met Stijn Berteloot, werk-
plaatsbegeleider van het groenproject. 

Gaat de technische opleiding van 
start van bij de eerste dag van 
tewerkstelling of moeten er eerst 
andere voorwaarden voldaan zijn?
stijn: Vanaf de eerste dag gaan we 

ons uiteraard nog niet bezig houden 

met de technische opleiding maar 

maken we tijd vrij om iemand in te 

werken in de groep. De eerste maand 

ligt de nadruk dan ook eerder op de 

attitudes: op tijd komen, het respec-

teren van de pauzes, omgaan met 

collega’s en begeleiders,... Als iemand 

deze periode goed doorloopt, zullen 

we werk gaan maken van een tech-

nisch opleidingsplan. 

Wat houdt een technisch oplei-
dingsplan juist in?
stijn: Een werknemer zal bij ons 

niet van de eerste dag op de grote 

grasmaaier gaan zitten maar eerst 

ingeschakeld worden bij alles wat te 

maken heeft met het onderhoud van 

een terrein, zoals wieden van onkruid, 

opruimen van plantafval, enz. Als deze 

basisvaardigheden in orde zijn wordt 

de volgende stap gezet. De eerste 

vraag hierbij is wat er nodig is om een 

bepaalde opdracht te kunnen uitvoe-

ren. Bijvoorbeeld voor het maaien 

van gras moet je een basis hebben 

van de werking van de machine: het 

onderhoud van de grasmachine, de 

instelling van de maaihoogte, olie 

verversen,... We zien dan welke moge-

lijkheden iemand heeft om technische 

vaardigheden aan te leren.

Hoeveel tijd kunnen jullie per 
persoon besteden voor het aan-
leren van de technische vaardig-
heden?
stijn: Iedere dag pikken we er twee 

mensen van de groep uit voor het aan-

leren van een specifi eke technische 

vaardigheid, zoals scheren van een 

haag, onkruidbestrijding, ... Aange-

zien we met twee begeleiders en een 

relatief kleine groep van 10 mensen 

zijn, kunnen we iedere week de ganse 

groep individueel een opleidingsdag 

geven. Het komt er vooral op aan om 

ervaring op te doen. Bijvoorbeeld als 

je iemand leert snoeien, zal je die per-

soon ook nog een onderscheid moeten 

leren maken in de verschillende plan-

tensoorten, technieken, welke periode 

van het jaar, ...

Is er de mogelijkheid om iemand 
tijdens de werkuren naar een ex-
terne vorming te sturen?
stijn: Tot op heden is het zo dat er 

aandacht is voor persoonlijke vormin-

gen zoals Nederlandse taallessen. We 

zijn wel op zoek naar een mogelijk-

heid om onze werknemers naar korte 

opleidingsmodules te sturen voor de 

vervolmaking van een specifi ek aspect 

van de job. Wat ook interessant is, is 

bijvoorbeeld een vakbeurs voor de 

groensector. Daar krijgen onze men-

sen een breder zicht op de sector en 

de mogelijke jobs en ook om hun inte-

resse in de groensector te bevorderen. 

Stapt men in het groenproject uit 
interesse voor de sector?
stijn: Wij hebben de indruk dat de 

meeste mensen die bij ons aangemeld 

worden niet echt geïnteresseerd zijn 

in het groen. Ze worden doorgestuurd 

door een trajectbegeleider omdat er 

een vacature is, maar voor de meeste 

is de groensector onbekend. We mer-

ken dan ook dat onze werknemers pas 

échte interesse krijgen nadat ze een 

tijdje in het groenproject meedraaien 

en ook wel willen solliciteren op een 

vacature bij een tuinaannemer. In 

die zin is het een goede zaak dat er 

sociale werkplaatsen zijn waar men-

sen ervaring kunnen opdoen. Het zou 

voor ons wel interessanter zijn als de 

mensen konden starten na het volgen 

van een vooropleiding waar de basis-

vaardigheden worden aangeleerd. Nu 

moeten wij de opleiding verzorgen bij 

onze eigen klanten die kwalitatieve 

eisen stellen naar de afwerking.

Is de klant er mee opgezet dat je 
mensen leert snoeien aan hun 
kostelijke plantjes?
stijn: We kunnen het ons niet permit-

teren om beroepsfouten te maken. We 

werken namelijk met onderhoudscon-

tracten en als de opdracht niet goed 

wordt afgewerkt, kunnen we de klant 

verliezen. Op kwaliteit valt niet af te 

dingen! Het werk moet echt in orde 

zijn en dat is een dagelijks aandachts-

punt in de begeleiding van de werkne-

mers. We zijn dan ook zeer tevreden 

dat we een aantal klanten hebben 

die weten dat we met een specifi eke 

doelgroep werken en die er ook begrip 

voor hebben.M
ar
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Opleidingsbeleid 
             in het groen

//  Tewerkstelling   // 
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//  Adressen   // 

 Directie & centrale diensten
 Jozef Guislainstraat 43A
 9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org

 Dagcengtrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78
 2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brugge (DCBG)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E de.sleutel.dc.brugge@fracarita.org

 Dagcentrum Brussel (DCBL)
 Aanbeeldstraat 14
 1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E de.sleutel.dc.brussel@fracarita.org

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E de.sleutel.dc.mechelen@fracarita.org

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Meerhem 30
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E de.sleutel.dcg@fracarita.org

 Crisisinterventiecentrum (CIC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15

 Therapeutische Gemeenschap 
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E de.sleutel.tg.merelbeke@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap 
Gent (TGG)

 Jozef Guislainstraat 43A
 9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg@fracarita.org

 Residentieel Kortdurend 
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E de.sleutel.rkj@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen 
De Sleutel (SW)

 Mahatma Gandhistraat 2A
 9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E de.sleutel.soc.werkpl@fracarita.org

 Preventiedienst
 Jozef Guislainstraat 43A
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 Bezorg ons uw mail adres

 Via dit donateursmagazine wil De Sleutel u informeren over de werking 
van ons netwerk en regelmatig een stand van zaken brengen van 
onze diverse projecten. We willen hiermee ook aangeven hoe 
uw giften besteed worden. 

 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door 
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs. 
Per zending betalen we echter nog steeds € 0,18. Help ons ook hier 
te besparen door ons uw e-mailadres te bezorgen, zodat we u dit 
magazine voortaan digitaal kunnen toesturen. Met dank om 
uw gegevens te willen doorgeven (onze databank wordt beheerd 
overeenkomstig de privacywetgeving). U kan u later op 
elk moment weer probleemloos uitschrijven.

 Vul onderstaand formulier in en help ons onze kosten te drukken en 
daardoor nog beter uw gift te investeren in onze werking. 

 Ik wens het donateursmagazine voortaan digitaal te ontvangen:

 Naam  ____________________________________________________________________________

 Voornaam  ______________________________________________________________________

 Adres (waar u dit magazine ontvangen heeft)  ___________________________

  ____________________________________________________________________________________

 Straat  _____________________________________________________ nr  __________________

 Postcode  _______________________________________________________________________

Gemeente  ______________________________________________________________________

 E-mail  ___________________________________________________________________________

• Indien gewenst kan u ook inschrijven op onze andere e-zines 

(kruis aan indien gewenst) 

 wenst ook het e-zine van de dienst preventie van 

De Sleutel te ontvangen

 wenst het algemene e-zine gericht naar de hulpverlening te ontvangen

 (dit kan u ook op onze website zelf via www.desleutel.be)

• Indien gewenst kan u zich ook expliciet laten schrappen uit ons mailing-

bestand voor het gedrukte donateursmagazine (wordt automatisch door 

onze diensten uitgevoerd bij opgave e-mail adres)

 wenst het donateursmagazine op papier niet meer te ontvangen

 Overmaken naar De Sleutel 
 Dienst Externe Relaties
 Jozef Guislainstraat 43A
 9000 GENT
 fax 09 272 86 11
 de.sleutel.info@fracarita.org


