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De Stichting Moedige Moeders Nijkerk zet zich in voor:
- Hulp aan verslaafde jongeren.
- Het steunen van ouders, familie en vrienden van verslaafde jongeren door het organiseren van
gespreksgroepen/lotgenotencontact.
- Het geven van interactieve voorlichting aan jongeren en leerlingen op de middelbare
scholen.
- Het organiseren van voorlichting- en thema-avonden voor volwassenen.
- Preventief Jeugdbeleid. Door Kanjerscholen te ontwikkelen waar vanaf groep 1 tot en met klas 3
van de middelbare school wordt gewerkt volgens het principe van de Kanjertraining. Waar elke
docent een Kanjertraining volgt. Zo kan er een groter en veiliger vangnet rondom kinderen ontstaan.
(Samenwerking door ouders, docenten en de kinderen zelf) Hierdoor krijgen kinderen meer
eigenwaarde, zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en de ander. Dat zal er voor zorgen dat deze
kinderen in de pubertijd andere, gezondere keuzes gaan maken. Op deze manier is dit preventief
werken tegen elke vorm van verslaving, maar ook tegen beïnvloeding door bijvoorbeeld loverboys.
Op de lange duur kan deze manier van preventie sociale en economische voordelen geven.
Meer informatie over ons Preventief Jeugdbeleid kunt u vinden op onze website
www.moedigemoedersnijkerk.nl

Moedige Moeders Drimmelen, in mei een jaar actief!
In Mei 2014 zijn ze gestart, met steun van de gemeente Drimmelen, die ook subsidie geeft.
Zij zijn gevestigd in een gebouw van de hervormde kerk in Made.
Tijdens de eerste bijeenkomst waren er 7 moeders en afgelopen januari waren er maar liefst 18
vaders en moeders aanwezig. Ieder heeft zijn eigen verhaal, men voelt zich niet meer alleen in je
schaamte, de wanhoop en het loslaten van je kind, wat de nodige conflicten oproept binnen je gezin.
Thans worden er ook de broers en of zusjes van de verslaafde uitgenodigd, apart van de ouders
kunnen ook zij hun verhaal delen met elkaar. Zelfs mensen uit Tilburg of Geertruidenberg weten de
weg naar Made te vinden, waar Moedige Moeders Drimmelen hun een platvorm biedt voor steun en
samen zijn we sterk. Tijdens de bijeenkomsten gaat het om het onderlinge begrip, de acceptatie van
elkaar en het uitwisselen van ervaringen kan voor iedere aanwezige veel betekenen.
De anonieme bijeenkomsten zijn altijd op de laatste donderdagavond van de maand en kosteloos!
Tegen wil en dank zijn ze ervaringsdeskundigen, maar ook pioniers in Brabant om de
verslavingsproblematiek uit de taboesfeer te halen.
Het ligt bij een ieder van ons om de hoek, een onschuldig jointje of een pilletje op een feest is al
totaal geaccepteerd, wat we betreuren, het is helaas een gevolg van het gedoogbeleid in ons land.
Het vraagt zoveel moed en doorzettingsvermogen om over die drempel te komen als ouders en hulp
te vragen, maar het is o zo belangrijk om even de accu op te laden in dit moeilijke proces.
Meer informatie op onze website: www.moedigemoedersdrimmelen.nl
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