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De Moedige Moeders in Bergeijk 
De Moedige Moeders zijn nu al twee jaar actief in Bergeijk.  
De gemeente ondersteund activiteiten en werkt mee door de ruimte voor de bijeenkomsten 
ter beschikking te stellen. 
 Kitty is de drijvende moeder die ook de contacten met de gemeente onderhoud. 
De MM Bergeijk houden spreekbeurten op scholen. 
Een maal per maand worden er bijeenkomsten gehouden met succes want er zijn meestal zo'n vijftien 
mensen 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. 
Tijdens de bijeenkomsten gaat het om het onderlinge begrip, de acceptatie van elkaar en het 
uitwisselen van ervaringen kan voor iedere aanwezige veel betekenen. 
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. 
Plannen genoeg in Bergeijk. 
De Moedige Moeders Bergeijk een stichting oprichten en een site maken om nog meer bekend te 
maken in de regio.  Op Kempen TV is er een interview geweest met de MM Bergeijk over de 
drugsproblematiek in de omgeving. 
De wijkagent de dorpsondersteuner en met preventiewerkers van Novadic Kentron, biede graag hulp. 
 
Drug kennen geen grenzen. 
Op 10 oktober was er een symposium te Baarle Nassau/Hertog over de drugsproblematiek  over de 
grenzen heen. Sprekers waren o.a. Burgemeesters  en Europarlementariërs van Nederland en België. 
Onze Moedige Moeder Bep Kluisters uit Drimmelen was een van sprekers en onze Ans van Zeeland 
was de moderator op de bijeenkomst welke zeer succesvol is verlopen.  
Tiny en Flora hadden een stand ingericht, waar alle informatie over ons kon worden verkregen. 
Alfred Lagerweij is bezig om een verslag te maken, wat aan hem wel toevertrouwd is. 
 
In België stelt men; dat de kwaliteit van het leven het gebruik van drugs op geen enkele wijze toelaat. 
De overheid voert daarom een strenge nultolerantie inzake drugsbezit en gebruik. 
In Nederland gedoogd men drugs, dit is voor een flink aantal jongeren en hun ouders de legitimatie 
om drugsgebruik te accepteren. 
Voor de grensgemeenten leidt dit beleidverschil tot een toenemende confrontatie met drugsoverlast 
en drugscriminaliteit.   
 
Er is een manifest aangenomen wat iedereen kon ondertekenen en wat gericht was op meer aandacht 
van de drugsproblematiek in Europa. 
 
 


