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Bij de foto’s: de folder; Moedige Moeders Nederland, via EURAD, in het Erasmus+ project Drug Addiction Awareness on Adults 2015
& 2016.

De stichting Moedige Moeders Nederland werd opgericht op 4 februari 2012, als koepel van bestaande
Moedige Moeders organisaties.
Doelstelling
1. Het realiseren van een landelijk dekkend netwerk, om de slagvaardigheid van de Moedige Moeder
organisaties in hun eigen werkgebied te vergroten;
2. Het creeeren van een platform van Moedige Moeders en aanverwante organisaties, door elkaar te
kennen, te steunen en van elkaars kennis en kunde te leren;
3. Het organiseren van trainingen en bijeenkomsten om zulks te versterken;
4. Het bij de politiek brengen van signalen van de gevolgen van druggebruik in gezinnen;
5. Het benadrukken dat het reguleren van drugs door de overheid de onjuiste weg is; dat in plaats daarvan
de coffeeshops dienen te worden gesloten;
6. Het via internationale kontakten zicht krijgen en daarmee het Nederlandse drugsbeleid te beinvloeden.
Lokale Moediger Moeders
In 2016 waren de volgende Moedige Moeders afdelingen actief: Bergeijk, Bollenstreek, BunschotenSpakenburg, Drimmelen, Edam-Volendam, Goeree-Overflakkee, ’s Gravendeel, Groningen, Hoekse Waard,
Nijkerk, Rucphen, Soest-Baarn.
Bestuur.
Het bestuur bestond in 2016 uit: Ans van Zeeland, voorzitter, Tiny Tol, vice voorzitter, Corrie Dupon,
secretaris, Flora Mesbah, penningmeester, Alfred Lagerweij, wisselde van secretaris naar bestuurslid, John
van Hal, bestuurslid. Jacques Groffen, adviseur. Het bestuurslid Piet Schurink verliet het bestuur.
Moedige Moeders heeft geen betaalde werknemers. De website werd onderhouden door Han ten Wolde.
Vergaderingen
In 2016 vonden vijf bestuursvergaderingen plaats: 26 februari, 15 april, 27 mei, 26 augustus, 10 oktober, 4
november. Het bestuur organiseerde 3 plenaire vergaderingen: 19 maart, 16 april (door MM Drimmelen
georganiseerd), 18 juni, 22 oktober, 28 november, alle in NBC Nieuwegein.

Op 15 oktober bezochten we het feest tgv het 40 jarig bestaan van het Drugvrije woongemeenschap In de
Vrijheid in Wemeldinge, Zeeland.
De 19 november vond de pilot plaats ….door !k fullness en Moedige Moeders Nederland, op 19 november.
Signalen uit het bestuur
a. Moedige Moeders organisaties opereren veelal in kleinere gemeenten. In de grote steden ontbreekt het
MM-concept tot heden volledig. Daarin is met name actief de stichting Verslaafd aan Jou, die focust op
verwanten van verslaafden.
b. Evenals vorig jaar signaleren we dat de Moedige Moeder organisaties bij de niet in Nederland geboren
Nederlanders nagenoeg volledig afwezig zijn, terwijl deze problematiek onder die groepen minstens zo groot
is. Ons is geen vergelijkbare organisatie van allochtonen bekend. Naar aanleiding van artikelen in De
Volkskrant over de Turkse gemeenschap en verslavingsproblematiek deden we een poging via de gemeente
Tilburg tot de oprichting van een specifieke Moedige Moeders afdeling te komen, maar dit is van de zijde
van de gemeente ‘genegeerd’. (zie ook het boek van de hoogleraar bestuurskunde, Universiteit van Tilburg
Pieter Tops en de journalist Jan Tromp: ‘’De achterkant van Nederland, hoe onder- en bovenwereld
verstrengeld raken’’, waarin naast kampers en bikers, de Turkse maffia –en de Turkse gemeenschap genoemd
worden als problematisch bij de drugshandel.
c. Het is Moedige Moeders gebleken dat bij de inburgering van vluchtelingen, het aspect ‘gedogen drugs en
druggebruik door jongeren’ volledig ontbreekt. Daarmee bestaat het risico dat jonge vluchtelingen in
Nederland verslaafd kunnen raken. Daar zijn al voorbeelden van. De methodiek van gedogen is sowieso
moeilijk uit te leggen aan buiutenlanders, omdat het buiten Nederland niet bestaat en dus ondenkbaar is.
d. Sinds 2014 loopt langs verschillende wegen, de drugslobby om cannabis te willen reguleren, ander woord
voor legaliseren. In 2016 kwam de Vereniging Nederlandse Gemeenten met een aanbeveling daaromtrent en
ook –opmerkelijk genoeg de ……Stichting Veiligheid en Samenleving, die onder leiding staat van Pieter van
Vollenhoven. Wij hebben schriftelijk ons commentaar daaromtrent geschreven.
Algemeen
Alcohol is na 18 jaar nog steeds met mate geaccepteerd, drugs zijn dat niet. Saillant is het bericht uit
Engeland, waar momenteel grote schade is door alcoholmisbruik, in een spoor van diabetis-ziekte en diverse
soorten kanker, met name in de klasse van lage inkomens. In Nederland moeten we voor iets dergelijks
waken en mechanismes inbouwen. Focus moet liggen op het afmaken van de opleiding & de inzetbaarheid
voor betaald werk, inclusief het kunnen hebben van een rijbewijs. Onder psychiatrische patiënten is 80%
verslaafd aan alcohol en/of drugs. Alle percentages moeten omlaag.
Er is in Europa een sterke lobby voor het reguleren van drugs en in het verlengde daarvan het legaliseren van
drugs. EURAD is van de weinige internationaal werkende groepen, die strijden voor herstel georiënteerde
verslavingsbehandeling en tegen legalisatie van drugs. Moedige Moeders Nederland is lid van EURAD en in
Nederland actief tegen het reguleren van drugs.
Signalen uit de plenaire vergaderingen
• Veel ouders herkennen drugs en druggebruik bij hun kinderen niet. Dus kunnen ze een sluipende
verslaving niet bij hun kinderen herkennen;
• Op scholen –voortgezet onderwijs, vmbo, mbo, hbo, wo[universiteiten]- bestaat veelal geen sluitend
inzicht in het drugsgebruik. Het imago van de scholen is nog steeds belangrijker dan de actie om de
drugproblematiek aan te willen pakken;
• De samenwerking Moedige Moeders met Maatschappelijk Werk aangaande vragen over drugs is
nog steeds slecht. MW ziet MM meer als ervaringsdeskundigen. Tendens is dat ‘de professionals’
onderling samen werken;
• Het gebruik van GHB(gamma-hydroxyboterzuur) op het platteland neemt zware vormen aan.
Deze signalen zijn opgepakt in de vorm van het onderzoek 'Politie en GHB-problematiek op het
platteland'(van 25.1.16). Verslavingsbehandeling van GHB is problematisch.
• Door de bezuinigingen in de Jeugd en Verslavingszorg zijn de behandelprogramma’s korter
geworden. Mede door het ontbreken van registratie van de resultaten, blijft buiten beeld, wat de
resultaten –en ook de kosten- zijn van de verslavingszorg. Daarom hechten wij grote waarde aan de
Pilot van de grootste zorgverzekeraar Achmea Zilveren Kruis hieromtrent, die in 2016 en 2017
plaats vindt. Helaas reageerde Achmea niet op onze schriftelijke wens, alvast met tussentijdse cijfers
en signalen af te komen.
• Onze moeders noemen veelvuldig dat hun zoon of dochters na een verslavingsbehandeling zijn
teruggevallen. De nazorg na een behandeling is vaak ronduit slecht geregeld, mede omdat hiervoor

•

geen zorggelden beschikbaar zijn. Links of rechtsom moeten hiervoor in het volgende kabinet betere
voorzieningen komen.
Jeugd- en verslavingsinstellingen ontberen vaak gedragscodes van hun staf, omtrent roken, drugs en
alcoholgebruik. Veel jongeren kampen met een verslaving boven hun specifieke problematiek.

Wat deed het bestuur in 2016?
Naast het ondersteunen van de lokale Moedige Moeders hebben we ons met vier hoofdzaken bezig
gehouden:
1. De contra-lobby tegen het sterke lobby om drugs in Nederland te willen reguleren. Als feitelijk
enige stichting pleiten wij, met open vizier, tegen de drugs reguleringsplannen. Plezierig is dat de
christelijke politiek partijen, met het CDA voorop, in de Tweede Kamer, ons hierin volgen en
steunen.
We zijn al sinds de plannen aan de orde zijn in kontakt met D’66 die hiertoe in 2016 een
wetsvoorstel heeft ingediend. Wel valt ons op dat de indiener van het wetsvoorstel van de
wetswijziging van de Opiumwet ten einde de teelt van hennep en hasjiesj via een gesloten
coffeeshopketen te gedogen., mevrouw Vera Bergkamp op onze vragen niet wist dat er in
coffeeshops gerookt wordt, wat bij ons de idee post vat, dat D’66 –mogelijk met instemmingondermijnt is, en dat de details van het voorstel door derden-belanghebbenden zijn aangeleverd. Het
vergaderstuk 34165 van de Tweede Kamer 2016-2017 bevat een zeer groot aantal kritische vragen
op het voorstel.

•

- Gaarne herinneren we aan enkele besluiten uit 2015 hieromtrent:
In april 2015 werd het kabinet via een CDA-motie (Oskam) opgedragen, gemeenten geen ruimte te
geven om te gaan experimenteren met legale wietteelt. Het werd ervaren als een flinke streep door de
rekening van de opstellers van Manifest Joint Regulation, de burgemeesters Depla, in 2014 van Heerlen,
thans van Breda, burgemeester Van Gijzel van Eindhoven en wethouder Everhardt van Utrecht. Wij
zagen en wij zien dit als een groot succes, omdat wij meenden en menen, gelet op vele eerdere
experimenten in Nederland, dat er na de start van experimenten met drugsregulering geen weg meer
terug zou zijn. Het kabinet legde vervolgens vast in deze regeerperiode geen wijzigingen in het
Gedoogbeleid drugs te willen doen.
2. Met het oog op de landelijke verkiezingen in maart 2017 hebben we de politieke partijen in de
Tweede Kamer tijdig en gedetailleerd geinformeerd over onze zorgen en onze wensen.
3. In reactie op het interview in het tijdschrift LEF, bij haar 5-jarig bestaan in oktober 2016, deed de
Minister van VWS Edith Schipper.. uitspraken over de verslavingszorg, wat voor ons aanleiding
was hier aan haar een reactie te sturen, cc. aan de Kamercie van VWS.
4. Op 19 november 2016 organiseerden wij met !kfulness een netwerk-bijeenkomst op onderwerp:

“Stigma; een onzichtbaar leed”. Arina de Groot Lakenveld, van !K-fullness, opende het
netwerkseminar, om vrijwilligers en professionals op het gebied van verslavingszorg en
zorg van de naasten van verslaafden bij elkaar te brengen. De entreekosten konden deze
pilot –ofwel try-out- laag worden gehouden, door de inzet van een gift van het
Oranjefonds, via Moedige Moeders. Op 12 mei 2017 wordt deze netwerkbijeenkomst met
meer partijen en meer aanwezigen gehouden.
Kontakten
1. In het Landelijk Platform GGz, nemen we deel in het kwartaaloverleg. Dit overleg kwam overigens in
2016 niet bijeen.
2. Sinds 2013 heeft het bestuur contact met het bestuur van de Landelijke Stichting van Ouders en Verwanten
van Drugsverslaafden, LSOVD. Zij bestaan al langer en bestrijken feitelijk dezelfde doelgroep. Opnieuw in
2016 spraken we over verdergaande samenwerking. Het kwam opnieuw niet tot een overeenstemming.
3. Moedige Moeders Nederland heeft al lang contact met EURAD, European Action on Drugs, een policy
network for Prevention, Treatment and Recovery, in Brussel. Sinds mei 2015 [doorlopend in 2016-2017] de
secretaris van Moedige Moeders, Alfred Lagerweij, tevens lid van EURAD, deel in het Erasmus + Project
Drug Addiction Awareness on Adults [Bewustzijn van drugsverslaving bij volwassenen] (EU project: 20141-TR01-KA204-013144). Andere partners zijn het Turkse Green Crescent [in het Turks Yesilay], de Turkse
overheid, Dianova in Portugal en de Nationale Tabak en Alcohol Controle Coalitie, NTAKK in Litouwen.
Lagerweij benadrukt in dit programma het belang van de ouders.
5. Wij volgen het werk van de Stichting TabakNee, van de bevlogen longarts Wanda de Kanter.
6. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, van Ir. Wim van Dalen en zijn team zijn
gewaardeerde contacten. STAP lobbyde, met anderen vele jaren om de leeftijd start alcohol op 18 jaar te

brengen. In 2016 lag de focus op alcohol en kanker, alcohol en zwangerschap en op blurring, wat is de
vermenging van de functie van een winkel met die van horeca.

7. Alcoholpoli van jonge alcoholisten, in het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis. Onder leiding van
Nico van de Lely en Mireille Visser en hun team.
8. Stichting-LVPW; Landelijke vereniging Psychosociaal Werkenden
9. De deelnemers aan de !k-fulness –pilot, november 2016:
-Be Aware; voorlichting over verslaving op scholen
-Verslaafd aan jou; steun- en informatiepunt voor naasten van verslaafden
-Stichting de Stam; drugvrije op herstel gerichte woongemeenschap die mensen na langdurige
verslaving leren terug keren in de maatschappij
-Ruisch coaching; begeleiding bij re- integratie en loopbaanvraagstukken
-Samen Sterk zonder Stigma; werkt aan een samenleving waarin psychische aandoeningen
bespreekbaar zijn.
-Vrouw in herstel; helpt verslaafden en hun naasten
-LEF; magazine voor verslaafden in herstel, hun naasten en familieleden.
-Happy Oils; gebruik van essentiële oliën op therapeutische basis
-Buro TOV; een training en opleidingsbureau
-InTact; rehabilitatie en integratie van (ex) verslaafden in hun familie, beroep en maatschappij.
-IK Fullness; geloven in de innerlijke kracht van de mens is het uitgangspunt van IK Fullness.
Verslaafd aan Jou. Ze zijn een steunpunt voor partners, familie en vrienden van verslaafden.
-Stichting De Stam, safe house, drugvrije woongemeenschap voor ex-verslaafden.
Sponsoren
Het Nieuwegein Business Centre, NBC, was opnieuw in 2016 zo vriendelijk te faciliteren, dat wij gratis bij
hen mogen vergaderen.
Voorts sponsort de Rabo Bank in Waterland ons.
Daarnaast zegden het Oranjefonds een gift toe, die is besteed aan de !k-fullness bijeenkomst in november.
De subsidie van voorheen Skanfonds, thans Kansfonds uit 2015 voor trainingen, door de Hogeschool Arnhem
Nijmegen (HAN), werd in 21016 afgerond.

NADER IN TE VULLEN DOOR FLORA
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Financiën
Balans Moedige Moeders Nederland 2014/2013
Activa
Liquide Middelen
ING bank
Rabobank
Totaal Activa
Verlies en winst

2014

2013

Passiva

0
4.901
4.901

1.985
1.985

4.901

1.985
2014

2014

Bestemmingsreserve

4.901

1.985

Totale passiva

4.901

1.985

2013

Giften

3.596

Kosten

20

500

103

146

48

396

Vrijwilligersbijdragen
Bankkosten
Vergaderkosten

460

Websitekosten

49
680

Resultaat

2.916

2013

-

59
1.101
-1.101

