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De stichting Moedige Moeders Nederland werd opgericht op 4 februari 2012, als koepel van bestaande
lokale Moedige Moeders organisaties waarvan de eerste twee in 2004 ontstonden in BunschotenSpakenburg en Volendam. Kortweg MMNL.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit: Ans van Zeeland, voorzitter, Tiny Tol-Kes, vice voorzitter, Corrie Dupon Vroegindeweij, secretaris, Flora Mesbah, penningmeester, Loek Bernet, bestuurslid, Alfred Lagerweij,
bestuurslid, Jacques Groffen adviseur. De stichting heeft geen betaalde werknemers.
Om centraal te vergaderen worden veel [onvergoede] kilometers afgelegd. Sinds de Corona wordt
merendeels met ZOOM vergaderd. De bestuurders en adviseurs wonen alfabeties in Breda, Edam,
Hank, Haps, St. Philipsland, Volendam, Voorschoten.
De website wordt onderhouden door Han ten Wolde.
Doelstellingen
1. Realiseren van een landelijk dekkend netwerk, om de slagvaardigheid van de Moedige Moeders
organisaties in hun eigen werkgebied¸ met betrekking tot druggebruik door jongeren, te vergroten;
2. Signalen van de gevolgen van druggebruik in gezinnen breder en sneller bij de lokale en landelijke
politiek brengen;
3. Een platform creëren waarin naasten van verslaafden elkaar steunen en van elkaars kennis en kunde
ten aanzien van druggebruik/verslaving, leren;
4. Organiseren van trainingen om zulks te versterken;
5. Volgen van de beleidsvoornemens aangaande het coffeeshopbeleid, waaronder het experiment
wietproef, in het kabinet Rutte III;
6. Het leggen van kontakten met lokale en landelijke politiek;
7. Onderdeel zijn van internationale kontakten en uitwisseling op het drugsbehandelbeleid.
Lokale Moedige Moeders
In 2021 waren de volgende Moedige Moeders afdelingen actief: Bergeijk, Bunschoten-Spakenburg,
Drimmelen, Edam-Volendam, Goeree-Overflakkee, ’s Gravendeel, Hoekse Waard, Rucphen, Volendam
en Zaanstad.
Het jaar 2021
Dit kenmerkte zich door Covid-Korona epidemie, als gevolg waarvan geen face to face
vergaderingen konden plaats vinden en met Zoom werd vergaderd.
Tevens werd na lang onderhandelen het kabinet Rutte IV gevormd, december; start 10 januari
2022.
Vergaderingen
In 2021 vonden 5 bestuursvergaderingen plaats, 16 en 30.1, 22.5, 26.6, 20.11; landelijke
bijeenkomsten; beperkt door de Corona maatregelen op 27.3, 26.6, 2.9
Activiteiten

Op 18 februari een Zoom sessie met Christen Unie
=de Rabobank is sponsor
-In theorie zijn we lid van de organisatie ‘’wij zijn MIND’’ [MIND wil psychische gezondheid
bevorderen en alle mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen], maar ondanks tal van
toezeggingen, is er geen werkbaar kontakt.
-De Elsden training interventie coaching try out voor het bestuur vond, na ruime voorbereiding plaats,
op 16 oktober
-Er waren kontakten met het Christen Unie kamerlid Stieneke van der Graaf, die aankondigde dat CU
met een plan voor ‘’stappen naar een drugvrij Nederland zou komen, wat in december 2021 als zodanig
werd geannonceerd. Ook in het CU verkiezingsprogramma voor maart 2021 staat een paragraaf over
drugs en verslaving.
Gereguleerde drugs, ander woord voor drugs-legalisatie
Het merendeel van de landelijke partijen is zich bewust van de zorgen over de schadelijkheid van drugs.
Desondanks continueert het D66 kamerlid Bergkamp -die in 2021 bij de start van het kabinet Rutte IV
Kamervoorzitter is geworden- haar streven om gereguleerde drugs mogelijk te maken, door middel van
een Initiatiefwet, die nu in de Eerste Kamer komt, na een krappe meerderheid in de Tweede Kamer.
Bergkamp stond ook aan de wieg van het Wietexperiment in 2013. Van meet af aan hebben we ons als
bestuur tegen deze plannen verzet.
In 2021 waren er opnieuw kontakten met het Instituut Interventie en Coaching Elsden, van Menno de
Vries, in Almere.
Na de landelijke verkiezingen van 17 maart 2021, begon regering Rutte IV op 10 januari 2022. Het
ontstond Regeerakkoord werd op 15 december 2021 zichtbaar. Dit bevat een aantal druggerelateerde
elementen.
-Inzake ondermijning: een sterke benadering om criminele ondermijning aan te pakken, mede met de
lessen uit Italie om de maffia aan te pakken.
-Inzake Preventie zodanig dat kwetsbare jongeren niet in de criminaliteit worden gezogen, zoals nu het
geval is.
-Inzake Drugs: een voortgang van de proef Wet gesloten coffeeshopketen, uit het vorige kabinet, met de
toevoeging van een grote stad [Utrecht]. De resultaten zullen in 2024 in zowel de Tweede , als de Eerste
Kamer der Staten Generaal worden getoond.
-Inzake MDMA: een Staatscommissie zal kijken naar de voors en tegens van XTC/MDMA voor
medisch gebruik, in gezondheid, preventie, Europese context en relevante verdragen.
Ijsland model
Bestuurslid Lagerweij maakte in augustus een rondreis door IJsland en focuste onder meer op
tekenen van wat ‘’het IJsland model’’ is gaan heten. Jeugd en ouderen maken veelvuldig gebruik
van sportfaciliteiten. Elke stad heeft een ruim zwembad en andere sportfaciliteiten, binnen en
buiten. Hiermee kon de jeugd van Ijsland die eerder fors aan de drugs was, worden omgebogen
naar ‘’geen drugs’’, sportief en gezond. Het IJsland model is een exportmodel geworden, onder
andere naar Nederland.
Internationaal
-Via Eurad staan wij op diverse verzendlijsten van organisaties die zich zorgen maken over
drugsregulering- en legaliseringsontwikkelingen, waaronder het Amerikaanse MOMSSTRONG
info@momsstrong.org en dalgarnoinstitute.org.au, in Australie. -Ouders van verslaafden zijn in
meerdere werelddelen georganiseerd; los van MMNL zijn in Europa geen echte ouderorganisaties in
relatie tot verslaafde jongeren bekend.
-Het lijkt erop alsof er in politiek Nederland weinig aandacht besteed aan de signalen van het Europese
waarnemingscentrum EWDD en Europese Monitoring, agentschap van de Europese Unie voor drugs
EMCDDA. Nederland scoort vaak bovengemiddeld.
-De EFTC, european federation of therapeutic communities en WFTC zijn actief op de gebieden van op
abstinentie gerichte behandelmethodes.
-Drugslegalisering in Canada en delen van USA tonen geen unaniem beeld van succes. De beelden zijn
voorts te versnipperd en onvergelijkbaar voor Europa en Nederland.
Signalen uit het bestuur

a. De Nederlandse Moedige Moeders organisaties opereren veelal in kleinere gemeenten. In de grote
steden ontbreekt het MM-concept tot heden volledig. In de grote steden is met name actief de stichting
Naast, die focust op verwanten van verslaafden.
b. Moedige Moeders organisaties zijn bij de inwoners met een migratieachtergrond nagenoeg volledig
afwezig, terwijl de problematiek onder deze groepen minstens zo groot is als bij in Nederland geborenen
uit ouders die ook in Nederland zijn geboren. Ons is geen vergelijkbare organisatie (enkelvoudmeervoud) als Moedige Moeders van inwoners met een migratieachtergrond bekend.
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 gemakkelijker verslaafd kunnen raken en meer eenvoudig n de criminaliteit
worden gezogen. De Nederlandse methodiek van gedogen van drugs is sowieso moeilijk uitlegbaar.
d. Sinds op 31.1.2014 met het Manifest Joint Regulation een eerste zichtbare aanzet werd geleverd om
drugs in Nederland te willen reguleren, om het feitelijke legaliseren te omzeilen, maakten we steeds
onderbouwd duidelijk dat wij een tegenstander zijn van het reguleren van drugs. De ervaringen in
Canada en diverse staten van USA maken ook zichtbaar dat na legalisering het gebruik, het aantal
ongelukken door gebruik, de verslaving aan drugs enorm stegen. Voorts dat de illegale handel enorm
toenamen.
e. In januari 2017 verscheen het boek ‘De Achterkant van Nederland’ Hoe onder- en bovenwereld
verstrengeld raken, door Pieter Tops en Jan Tromp, waarmee het begrip ‘ondermijning’ fors zichtbaar
werd gemaakt. De beschreven zaken zijn veelal drugs-gerelateerd. Onderzoek naar ondermijning wordt
expliciet genoemd in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III, regeerperiode 2017-2021, 100 mln
euro extra wordt uitgetrokken. Analoog verschenen in 2019 de globale resultaten van de pilot ‘’De
achterkant van Amsterdam’’, eveneens onderzocht door Pieter Tops en Jan Tromp, waaruit een golf van
ellende in druggerelateerd ondermijning zichtbaar werd gemaakt, waaronder grote naïviteit naar de
aanwezigheid van zowat alle grote criminele groepen van de wereld, de zwakte van de
brievenbusfirma’s, zwakke controle bij banken op zwart geld en zo meer. Druggebruik onder scholieren
en studenten, waaronder buitenlandse studenten tot op universitair, niveau, blijft een zorgelijke
ontwikkeling.
Het boek DRUGS (2020), subtitel van Antwerpen in de greep van Nederlandse syndicaten, door Teun
Voeten, met voorwoord van de burgemeester van Antwerpen Bart de Wever. Beschrijft de irritatie over
de grootschalige cocaine import en de Nederlandse invloed.
In 2020 waren nog geen resultaten bekend van de ondermijningsonderzoeken. [maart 2021 Peter
Noordanus afgezwaaid als vz van in 2018 opgericht Strategisch Beraad Ondermijning, Criminelen
krijgen meer greep op de door lockdowns getroffen horeca. Noordanus hekelt de Haagse cultuur van
‘pingpongen’ van problemen. Eromheen praten, niets oplossen.]
g. Wietgebruik en roken zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Mede daarom roken veel jongeren. Het is
positief dat roken onderdeel is van in november 2018 gesloten Preventieakkoord, dat de onderdelen
roken, alcohol en obesitas bevat, alhoewel daarin geen concrete doelen op korte termijn zijn beschreven.
h. Er is in een aantal landen in Europa een sterke lobby voor het reguleren van drugs en in het verlengde
daarvan het legaliseren van drugs. EURAD [Policy Network for Prevention, Treatment and Recovery] is
een van de weinige internationaal werkende groepen, die deze problematiek zichtbaar maken en strijden
voor op herstel georiënteerde verslavingsbehandeling en tegen legalisatie van drugs. Moedige Moeders
Nederland is lid van EURAD en in Nederland actief tegen het reguleren van drugs.
i. Rioolwateronderzoeken zijn een erkende onderzoeksmethode om druggebruik in een stad of regio.
Daarmee is het gebruik vrij nauwkeurig vast te stellen.
j. Sommige gemeenten stellen zich dermate moeilijk op voor startende Moedige Moeders groepen dat
deze afhaken.
k. Sommige gemeenten steken kop in het zand aangaande het druggebruik van jongeren onder 18 jaar.
Idem neigen schoolbesturen nog steeds drugsproblematiek te onderschatten en weg te kijken van
realiteit, waarbij ‘’de goede naam van de school prevaleert’’; zulks tot risico van verdieping van
problematiek.
l. Sinds enige jaren geleden het aantal klinische voorzieningen van de verslavingszorg is afgebouwd, is
de behandelduur verkort en meer naar ambulante behandeling wordt gestreefd. Ervaring leert dat 2/3
van de voor verslaving behandelden terug valt, omdat er wordt afgeweken van ‘’de eisen van een
verslaafde in herstel’’, namelijk geen drugs, geen alcohol, stoppen met roken.
m. Om reden van privacy zijn de terugval cijfers niet openbaar, waardoor de wachtlijsten hoger en hoger
worden, de stress en burn out ontstaat bij personeel van klinieken toenemen, idem bij ouders en relaties
van betrokken verslaafden. Wenselijk is hier Kamervragen over te stellen. [dweilen met de kraan open].

n. Ook bij opnames in een drugvrij safe-house, zijn er nog talloze hobbels te nemen om langdurige
verslaafden in structuur te krijgen, hen te leren met geld om te gaan, hun schulden te inventariseren, hen
tot inzicht te laten komen dat alleen volledig stoppen met gebruik leidt tot een acceptabel resterend
leven. Dit is evenzeer in het belang van hun familieleden. Er zijn domweg te veel drugs in Nederland.
o. Wij vragen expliciet ook aandacht voor de buitenlandse werkers in de lagere segmenten, uit veelal
landen van Midden en Oost-Europa. Zij zijn veelal alleengaand en eenzaam en vormen daardoor een
gemakkelijke prooi naar substantieel alcohol- en druggebruik, uitmondend in verslaving en
werkeloosheid. Als ze al de weg weten, belanden ze in de verslavingsbehandelingen in hun thuisland.
Zaak is dat deze problematiek in Nederland bij de politiek komt. Meer voorlichting kan het probleem
verkleinen.
Signalen en acties uit de vergaderingen
0. Corona heeft de drugs- en alcoholproblematiek vergroot; in meer en hoger gebruik;
1. Veel ouders herkennen drugs en druggebruik bij hun kinderen nog steeds niet. Dus kunnen ze
sluipende verslaving niet tijdig bij hun kinderen herkennen;
2. Op scholen [voortgezet onderwijs, vmbo, mbo, hbo, universiteiten]- bestaat veelal onvoldoende
inzicht in het drugsgebruik. Idem van roken en alcoholgebruik. Het imago van de scholen is nog steeds
belangrijker dan de actie om de drugproblematiek aan te willen pakken;
3. Nog steeds is onduidelijk wat de kosten van verslavingszorg zijn, evenzo de resultaten van herstel na
verslavingsbehandeling, van de verschillende behandelvormen. Bij de Pilot van de grootste
zorgverzekeraar Achmea Zilveren Kruis in 2016 en 2017 plaats vond zijn de resultaten nimmer boven
water gekomen.
4. Voorlichting door Stichting De Stam, een drugvrije woongemeenschap voor ex-verslaafden, in Den
Haag, waar ex-verslaafden na langdurige verslaving kunnen wonen en werken aan herstel, structuur,
studie of werk en waarin tijdens de verslaving opgelopen problemen van schulden van onder meer
Justitie, worden geinventariseerd. Leren omgaan met geld, in budgetgroepen. Kontakt met ouders en
relaties is een andere poot om tot een beter resultaat te komen. De Stam is WMO gefinancierd, mix van
ziektekostenverzekeraars en pgb.
Samenwerkingsverbanden
Het jaar 2020 kenmerkte zich opnieuw door een aantal externe samenwerkingen en naaste contacten.
- Met MIND, voorheen het Landelijk Platform GGz, zijn we in overleg voor lidmaatschap.
- Wij volgen het werk van de Stichting TabakNee, van twee bevlogen longartsen, die de tabaksindustrie
op de huid zitten. In de aangekondigde rechtszaak tegen de tabaksindustrie hebben zich prominente
instellingen aangemeld.
- Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, van Ir. Wim van Dalen en zijn team is een
gewaardeerd contact, aangezien alcohol qua aantallen verslaafden uitstijgt boven drugs. STAP lobbyde,
met anderen vele jaren om de start-leeftijd voor alcoholgebruik op 18 jaar te brengen. Maar ook op dit
vlak, inzake preventie en beleid, is nog veel werk te verzetten.
- Stichting Naast is ook een steunpunt voor partners, familie en vrienden van verslaafden.
-de vele groepen van Anonieme Alcoholisten [AA], Cocaine Anonymous [CA], Gambling Anonymous
[GA] in en buiten Nederland zijn essentieel voor de motivatie van ex-gebruikers.
- Moedige Moeders Nederland heeft al lang contact met EURAD, Policy Network for Prevention,
Treatment and Recovery, in Brussel en haar contactpersonen.
Sponsoren
-Het Nieuwegein Business Centre, NBC, was in 2021 opnieuw zo vriendelijk te faciliteren, dat wij
gratis bij hen mogen vergaderen. Maar door Corona konden deze bijeenkomsten niet plaats vinden.
-de Rabo Bank in Waterland
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