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Gaan onze ministers inzien dat er meer inzet moet komen tegen het gebruik 
van drugs? 
In een interview met de Telegraaf waarschuwt minister Grapperhaus festivalbezoekers die pillen 
gebruiken en coke snuiven: ze helpen een criminele industrie. De Nederlandse drugscriminaliteit 
is ‘mega profijtelijk voor boeven’, aldus de minister, en hij maakt zich daar grote zorgen over. 
Tijdens werkbezoeken zag hij zag dat boeven zich gewoon in een woonwijk, tussen burgers 
hebben genesteld met drugslabs en opslagplaatsen. Ook vindt er illegale mensenhandel plaats. 
“Daar worden mensen uit de bovenwereld bij betrokken, ze worden gechanteerd.” Grootste 
probleem bij het aanpakken van drugshandel en -gebruik op festivals is volgens hem echter de 
handhaving. “We hebben 1100 festivals in Nederland. Moeten we onze politie helemaal daarop 
inzetten?” 

Staatssecretaris Blokhuis: “Zorgen om normalisering xtc-gebruik” 
Xtc blijft in Nederland de meest gebruikte uitgaansdrug. Daarnaast neemt de sterkte van xtc-pillen 
opnieuw toe. Negen op de tien pillen was naar maatstaven van het Trimbos-instituut hoog 
gedoseerd. Dat zijn enkele van de conclusies uit het jaarbericht 2018 van de Nationale Drug 
Monitor, het jaarlijks terugkerende onderzoek van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum voor Justitie en Veiligheid over middelengebruik in 
Nederland. Xtc is een verboden middel. In Nederland en daarbuiten. De produktie van Xtc zorgt 
ook voor gevaarlijk drugsafval. De produktie en handel in Xtc vormt een grote bron van 
inkomsten voor nietsontziende criminelen en hun organisaties. Het ondermijnt onze samenleving. 

2019 zit er bijna op, we hebben 2019 afgesloten  met een zeer interessante bijeenkomst op 16 
november. Corrie onze secretaris, schreef in haar verslag dat het jaar 2020 nog meer in het teken 
zal staan van hulp aan naasten van verslaafde.  
Onderstaande punten welke  aan de orde kwamen zullen ons hiervoor ondersteunen: 
* Het project "Accepteren versus loslaten" zal door studenten van het hbo Drechtsteden 
   speciaal verder worden ontwikkeld voor de Moedige Moeders groepen. 
* Marcel van Koppenhagen behandelde het programma; "Gamen en Gokken". Hij zetten uiteen   
   hoe bij deze verslaving grote schulden zich op stapelen. 
* Meino de Vries bied een training aan voor de Moedige Moeders groepen. Met een presentatie  
   gaf hij aan hoe Moedige Moeders middels diversen manieren om andere te helpen om te gaan 
   met de verslaafde en daarbij ook de eigen grenzen te leren stellen. 

 Een paar vragen aan U: 
* Stelt U het op prijs de Nieuwsfeitjes te ontvangen? 
* Wilt U zelf tekst aanleveren voor een Nieuwsfeitje? 
  
Aan U allen wensen we fijne feestdagen en een gezond 2020. 
 
M.M. Landelijke bijeenkomsten in het NBC gebouw Nieuwegein  
zijn in 2020 op zaterdag  8 februari, 18 april en 10 oktober. 


