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Dankzij de steun van drukkerij Die Keure is het mogelijk om u op een aantrekkelijke
wijze regelmatig op de hoogte te houden. Frank Libeer, directeur van Die Keure bood
aan om het magazine te drukken en te sponsoren uit sympathie voor de inzet van de
grote groep donateurs. Een nieuwsbrief in gedrukte vorm bleek een noodzaak te zijn
omdat 1/3 van onze donateurs nu nog niet bereikbaar is per e-mail.
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Ik ben heel verheugd om u namens De Sleutel een eerste magazine te sturen. We
ontwikkelden die speciaal voor onze donateurs die via DDF een bestendige opdracht
ondertekenden om de werking van De Sleutel te ondersteunen.

DDF helpt De Sleutel werven

U tekende in voor een bestendige opdracht, dit houdt voor ons in dat u besloot ons
werk te steunen op structurele basis. Daar zijn we u heel dankbaar voor: het laat
ons toe om met meer zekerheid niet of nog niet gesubsideerde onderdelen van onze
werking verder te zetten of verder te ontwikkelen.
We zullen uw inbreng in eerste instantie gebruiken om onze verlieslatende preventieprojecten draaiende te houden. We zijn ervan overtuigd dat u ons liever ziet
problemen te helpen voorkomen dan ze te behandelen. Onze doelstelling is om in
de Vlaamse kleuter- en lagere scholen structureel drugpreventie in te bouwen door
training van leerkrachten met onze programma’s ‘Het gat in de haag’ en ‘Contactsleutels’. We trainden reeds 2000 leerkrachten maar er zijn er nog 7000. Ondertussen verliezen we elk jaar zo’n € 50.000 omdat onze kosten hoger liggen dan de
scholen kunnen dragen en er geen structurele subsidie is voorzien. Toch is hier ook
goed nieuws. Voor het vorige werkjaar mochten we van Minister Vervotte, via de
Nationale Loterij, een subsidie van e 20.000 ontvangen voor de drukwerken van deze
preventieprojecten. Dat geeft ons samen met uw inzet de mogelijkheid om nog meer
scholen te bereiken. Nog dit kalenderjaar, maar in het volgende schooljaar, lanceren
we ‘UNPLUGGED’: een nieuw preventieprogramma voor alle graden van de middelbare scholen. Het is het resultaat van jarenlang voorbereiden en samenwerken in
een Europees project.
In de hulpverlening vernieuwen we voortdurend onze methodes en zoeken we ook
nieuwe werkwijzen voor nieuwe problemen. Hierdoor ontstaan nieuwe verantwoorde
projecten waarvoor meestal nog geen subsidievorm voor is uitgewerkt en die
steevast een aantal jaren op onze kosten ontwikkeld worden vooraleer subsidiëring
volgt.
Voor de noodzakelijke opleiding van onze medewerkers is er in onze RIZIV subsidiëring een ontoereikend bedrag voorzien. Het verbeteren van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers is voor ons een topprioriteit bij het vernieuwen en
verdiepen van de kwaliteit van onze werking.
Tenslotte willen we de door u geschonken middelen ook aanwenden om internationaal noden te lenigen. We voegen dan onze knowhow en onze vaardigheden aan
uw giften toe en werken zo aan de oprichting van onze overzeese afdeling Kunci
(De Sleutel in het Indonesisch) in Yogyakarta.
We houden ook een klein gedeelte van de middelen in reserve voor niet in te schatten acute noden.
In dit magazine stellen we reeds een aantal projecten voor. In volgende edities zullen
we u preciezer voorrekenen welke bedragen we besteden aan onze verschillende
projecten.

// Blikvanger //

Boerderij te Mendonk waar
de therapeutische gemeenschap kon
starten met haar activiteiten

De Sleutel...

Marc De Vleesschauwer

al 30 jaar in de bres tegen drugsverslaving

De Sleutel is sinds vorig jaar (2004)
al 30 jaar actief in de wereld van
drughulpverlening en preventie.
In dit artikel wordt een beknopt
historisch overzicht gegeven over
het ontstaan en het wel en wee van
de organisatie.

Ontstaan
De Sleutel is in 1974 opgericht door enkele studenten orthopedagogiek van de Gentse universiteit,
samen met de medewerkers van het Jongeren
Advies Centrum (JAC). Medio dat jaar werd reeds
een boerderij gehuurd in de gemeente Mendonk,
ten noorden van Gent, waar de therapeutische
gemeenschap langzaam vorm kreeg. De opgenomen cliënten verbleven hier 12 maanden en ondergingen tijdens die periode een proces van leren,
werken en therapie volgen.
De gemeenschap kreeg in april 1975 een erkenning
als home voor volwassen niet-erkende mentaal
gehandicapten, waardoor de groep begeleiders
kon uitgebreid worden. Bij de begeleiding van
drugverslaafden baseerde men zich op zelfhulpprogramma’s van Maxwell Jones en het Synanonconcept. Eind jaren ’70 startte De Sleutel ook met
een tussenhuis, om zo de integratie van de cliënten naar de maatschappij probleemloos te laten
verlopen.

Preventie
Vanaf 1980 werd, naast de oorspronkelijke symptoombehandeling, meer aandacht geschonken aan
de oorzaak van druggebruik en ook aan de preventie ervan, omdat bleek dat jongeren steeds
vroeger met drugs experimenteerden. In samenwerking met het Nationaal Centrum voor Alcohol
en Drugs (NCAD) ontwikkelde men een lesmap,
getiteld: “Een leven zonder drugs”, met daarin
methodieken voor het onderwijs. Het jaar nadien
verspreidde men 950 lesmappen in de Vlaamse
onderwijsinstellingen, met daarin stukjes uit
“moeders Hasjiesj is de beste” van Dario Fo.

Ambulant methadonprogramma
Ver voordat de tijd er rijp voor was lanceerde De
Sleutel in 1982 een ambulant methadonprogramma. Het onderzoek naar de haalbaarheid ervan
werd uitgevoerd in samenwerking met de Gentse
universiteit, met als doel een lagere drempel te
creëren en zo een groter aantal niet-gemotiveerde
gebruikers te bereiken. Het klimaat hiervoor bleek
echter nog niet geschikt; de onderhandelingen
hierover met politie, parket en provinciale geneeskundige commissie verliepen zeer moeizaam,
zodat het project niet uit de startblokken raakte.
Bovendien bevroren de eerste methadonprocessen in Brussel de hele actie. Omdat de therapeutische gemeenschap werd geconfronteerd met veel
ouder(s)-verslaafden (30% van de patiënten) werd
besloten om hiervoor een aangepast ontwenningsprogramma uit te werken.
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10-jarig jubileum wordt
financieel rampjaar

Concurrentie van
reguliere ziekenhuizen

De gebouwen in Mendonk, waarin de therapeutische gemeenschap en ook het crisiscentrum
waren ondergebracht, bleken na 10 jaar werking
toe aan verbouwing. De directie opteerde voor
volledige nieuwbouw. De ﬁnanciering zou deels
gebeuren door het RIZIV (voor de crisisinterventie)
en de Vlaamse Gemeenschap (voor de therapeutische gemeenschap). Na alle voorbereidende studies en plannen haakte het RIZIV in de eindfase af,
omwille van een moratorium. Hierdoor ontstond
een miljoenenverlies (in franken). Om te overleven
diende de bouwgrond terug verkocht te worden en
de kleine opgebouwde ﬁnanciële reserve moest
aangesproken worden. Omdat dit niet voldoende
bleek te zijn, moesten ook de medewerkers een
ﬂink stuk inleveren op hun maandelijks inkomen.

In de tweede helft van de jaren ’80 kreeg De Sleutel
te maken met concurrentie vanuit de reguliere
ziekenhuizen. De oorzaak hiervan waren de reconversiemaatregelen van de overheid en de daaruit
vloeiende afbouw van bedden in de Vlaamse
ziekenhuizen. Uit lijfsbehoud wierpen die zich op
de ‘markt’ van de verslavingszorg en om cliënten/
patiënten te winnen probeerde men zo laagdrempelig mogelijk te werken, door de bestaande behandelprogramma’s aan te passen. Dit beleid had
uiteraard directe gevolgen voor de therapeutische
gemeenschappen van De Sleutel, die nu met een
onderbezetting geconfronteerd werden. Door de
toename van de verslavingsproblematiek verminderde de concurrentie van de reguliere ziekenhuizen na een tijdje.

Een andere besparingsmaatregel bestond uit de
centralisatie van verschillende diensten, om de
kosten te drukken van verplaatsing, telefoon en
huur. Op de aangekochte villa in Merelbeke moest
een hypotheeklening afgesloten worden om zo de
schulden bij de RSZ binnen de perken te houden.
Pittig detail hierbij is dat de medewerkers/bestuursleden én hun familie hiervoor persoonlijk
borg stonden! Het jubileumjaar, dat zich aandiende als de start van een nieuwe toekomst, eindigde
uiteindelijk in mineurstemming.

Overname door
de Broeders van Liefde

Nieuwbouwplan voor de therapeutische
gemeenschap te Gent, dat omwille van
een moratorium geen doorgang kon vinden.

De geldproblematiek, die al jarenlang als een
spreekwoordelijke molensteen rond de nek hing,
leidde in 1990 tot een ﬁnancieel debacle. De herstructureringsmaatregelen hadden allemaal niet
mogen baten. Bovendien nam de intrestlast, omwille van de zeer hoge rentevoeten op kaskredieten, gigantische vormen aan. De bestaansonzekerheid die hieruit voortvloeide was de reden om
uit te kijken naar samenwerking met of overname
door een andere organisatie. Na onderhandelingen met diverse mogelijke partners, werd ten
langen leste geopteerd voor een overname door
de congregatie van de Broeders van Liefde, die in
haar werking dezelfde basisprincipes (namelijk de
begeleiding en behandeling van de maatschappelijk zwakste groepen, waaronder drugverslaafden)
hanteert en waar vanuit dezelfde visie gewerkt
wordt. Eind 1991 is de overname een daadwerkelijk feit en kunnen de door ﬁnanciële nood in de
kast opgeborgen projecten weer aan bod komen.

De dagcentra in
Antwerpen, Gent, Brugge en Brussel
Een nieuw initiatief in de jaren negentig was het
oprichten van dagcentra. Door de laagdrempelige
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In Antwerpen startte men in 1987 met een dagcentrum, dat al direct met groeistuipen werd geconfronteerd. Al snel volgde een erkenning door het
RIZIV, die reeds in 1993 werd uitgebreid, zodat de
behandelcapaciteit en het team sterk kon uitgebreid worden.
Sinds 1992 kon in Gent dagopvang voor verslaafden aangeboden worden, dankzij ﬁnanciële
tussenkomst van de Gentse Rotaryclubs. Het
eerste jaar sloot men af met 194 aanvragen voor
behandeling. Het accent lag er op allochtone jongeren (vnl. Turken en Marokkanen die ongeveer
een kwart van de aanvragen uitmaakten). Er werd
hiervoor een samenwerking aangegaan met het
OCMW. Erkenning van het RIZIV zou nog tot 2005
op zich laten wachten.
Eveneens in 1992 werd met steun van de stad en
de politie ook een dagcentrum te Brugge gestart.
Het centrum zou gedurende de jaren negentig
geconfronteerd worden met de regionale spreiding van haar cliënten en vanuit dat gegeven zocht
men samenwerking met centra uit andere regio’s.
Dankzij subsidies van het stadsbestuur kon men
de er de werking verder goed uitbouwen.
Brussel en Mechelen zijn de laatste in de rij om
met dagopvang te starten. Dit gebeurde in 1994.

Wetenschappelijk onderzoek
Sinds medio jaren tachtig houdt De Sleutel zich
ook bezig met wetenschappelijk onderzoek.
Aanvankelijk beperkte zich dit tot evaluatie- en
exploratieonderzoek, waarmee men de samenhang en andere kenmerken van de hulpvragers
kon nagaan. Op internationaal vlak telde België
echter niet mee. In 1995 werd o.l.v. professor
Broeckaert van de Gentse universiteit een trainings- en onderzoeksprogramma opgestart TRTC
(Training and Research in Therapeutic Commu-

nities) genaamd. Als gevolg hiervan kon ook het
wetenschappelijk team van De Sleutel uitgebreid
worden, dat nu ingeschakeld wordt om een al
vroeger gehouden onderzoek bij leerlingen uit de
2de en 3de graad van het middelbaar onderwijs in
Brugge te analyseren. Hieruit blijkt een duidelijke
verhouding tussen druggebruik en spijbelgedrag,
maar ook tussen gebruik en familiale situatie (c.q.
eenoudergezinnen/gezinnen met gescheiden
ouders)

Jeugd en cannabisgebruik
Midden jaren ’80 zakte de experimenteerleeftijd
van cannabisgebruik bij jongeren spectaculair van
17-18 jaar naar 13-14 jaar. Als remedie hiervoor
startte De Sleutel met de drugtelefoon en een afﬁchecampagne met als slogan: “Mijn vrienden vertellen wel hoe high je raakt van heroïne, maar niet
hoe diep je valt”. Ondanks deze inspanningen zou
de minimumleeftijd voor druggebruik nog verder
zakken naar de leeftijd van 9-10 jaar. Als gevolg
hiervan startte De Sleutel met het ‘preventieplan
2000’. Dit plan beoogde openheid naar druggebruikers, leeftijden, culturen, leefstijlen, alsmede
naar beleid en burgers. Het preventieaccent werd
voornamelijk gelegd op het lager onderwijs.
De visie hierbij was dat, indien de sociale vaardigheden op jonge leeftijd (8-9 jaar) worden getraind,
de kans op druggebruik aanzienlijk afneemt.
Hieruit groeide het project ‘contactsleutels’, waarmee men via het systeem van ‘train the trainers’
probeerde intermediairen op te leiden in scholen,
CLB-centra en preventiediensten. De doelstelling
was om de jonge jeugd beter weerbaar te maken
tegen de gevaren van drugs. Sinds 1999 ziet ook
de overheid het belang ervan in en ondersteunt
het project ﬁnancieel.
Om tieners/adolescenten te waarschuwen voor
druggevaar werd in 1992 het project ‘sleuteltreinen’ op de rails gezet. Tijdens de jaarlijkse
schoolreizen (per trein) kregen de leerlingen
voorlichting over de risico’s van drugverslaving
door ex-verslaafden (ervaringsdeskundigen). Deze
succesformule werd gedurende een aantal jaren
gecontinueerd.
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werking ervan probeerde men contacten te
leggen met de druggebruiker en zijn omgeving.
Het opstellen van een behandelproject, het aanbieden van gedifferentieerde ambulante programma’s en het zorgen voor een geschikte doorverwijzing waren hierbij belangrijke criteria.
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Affiche met slogan ‘Drugs?... praat erover!’ Bedoeling ervan was om drugs uit de taboesfeer te
halen.
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het project ‘Perspectief’, waarbij een honderdtal
personen met ernstige drugproblemen een nieuw
werkperspectief kan worden geboden. Ondertussen zijn er naast Gent ook in Mechelen en in Antwerpen sociale werkplaatsen opgericht.

Opnieuw financiële problemen
Omdat het crisisinterventiecentrum (CIC) van De
Sleutel steeds meer geconfronteerd werd met
adolescenten (12-18 jaar), startte men met een
speciﬁek jongerenprogramma, RKJ (Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma) genaamd.
Sinds 2003 is hiervoor in Eeklo een centrum en
meldpunt gevestigd, waar jongeren die middelen
gebruiken én in een problematische opvoedingssituatie verkeren, de gelegenheid krijgen om in
contact te komen met de bewoners. Een opnamebeleidsteam beslist uiteindelijk over al dan niet
opname in het centrum
Aangezien druggebruik in de Vlaamse gevangenissen een steeds urgenter probleem werd, besteedde De Sleutel hier sinds 1985 ook aandacht aan
en pleitte men voor een centrale plaatsingsdienst
voor verslaafden. Medio jaren negentig besliste de
minister van Justitie om het gevangenispersoneel
te trainen in hun omgang met verslaafden. Dit project werd in 1997 op Europees vlak verdergezet en
met de knowhow van andere gevangenissen kon
de opleiding verder uitgebouwd worden.

Sociale werkplaatsen
In het beleid met betrekking tot opleiding,
tewerkstelling en vrije tijd ontwikkelde De Sleutel
een nieuwe visie, namelijk het creëren van sociale
werkplaatsen voor (ex-)verslaafden. Zo’n gestructureerde werkomgeving beperkte het hervallen
na behandeling. In het voorjaar van 1998 werd dit
Gentse initiatief goedgekeurd en gesubsidieerd
door de overheid. Middels een ander project
‘arbeidszorg voor verslaafden’ (2002), dat in
samenwerking met het OCMW van Gent werd
opgezet en door de overheid via het fonds Maatschappelijke Integratie van de nodige ﬁnanciële
armslag voorzien werd, kon er nog een extra impuls aan gegeven worden. Het resultaat hiervan is

Een betwisting met het RIZIV betreffende de aanwending van bepaalde subsidies, waardoor alle
andere dossiers geblokkeerd raakten, maakte dat
De Sleutel in 2004 aanvankelijk tegen een verlies
van maar liefst 500.000 euro aankeek. Door een
minnelijke schikking uit te werken konden de
dossiers vanaf de maand december echter verder
afgewerkt worden. De mogelijke afschafﬁng van
de subsidies in het kader van de Maatschappelijke
Integratie voor de groepswerking in de dagcentra
van Antwerpen en Gent, alsook voor het project
‘Perspectief’ vormden een extra bedreiging. Na
heel wat onderhandelingsrondes vond minister
Vande Lanotte echter een tijdelijke oplossing en
engageert minister Demotte zich om een oplossing
op lange termijn te vinden. De groepswerkingen,
die op jaarbasis een 250-tal cliënten opvangen en
behandelen, zijn hierdoor gered.

Toekomst
Ondanks alle ﬁnanciële problemen richt De Sleutel
de blik hoopvol naar de toekomst. Het actualiseren van de deelmissie binnen het kader van de
missie van de Broeders van Liefde, alsmede het
opmaken van een beleidsplan voor de komende
5 à 10 jaar en ook het invoeren van nieuwe methodieken voor communicatie en het nemen van
beleidsbeslissingen als netwerkorganisatie staan
op de agenda. Met dit alles wil De Sleutel het
kwaliteitsaspect van de zorgverlening in de nabije
toekomst verbeteren.

// Hulpverlening //

Visie en missie

Robrecht Keymeulen

van de drughulpverlening De Sleutel

Vanuit welke visie omtrent verslaving
vertrekt De Sleutel bij de hulpverlening
voor drugverslaafden en hun omgeving?
We spreken van verslaving wanneer het druggebruik negatieve gevolgen heeft op meerdere
levensterreinen zoals: de lichamelijke toestand,
de opleiding of tewerkstelling, de ﬁnanciële situatie, de juridische situatie, het sociale leven, het
familiale leven of de psychische toestand van een
persoon. Druggebruik wordt zelf een probleem
wanneer je tracht om op deze terreinen problemen
op te lossen door onder invloed te zijn. Dat lukt
niet op deze wijze. Via onze hulpverlening willen
we mensen helpen om de nodige vaardigheden
onder de knie te krijgen om op de verschillende
levensterreinen hun behoeften op een goede,
functionele wijze te vervullen.
Hoe dit kan gebeuren verschilt van persoon tot
persoon. Er zijn dus verschillende manieren om
hulp te verlenen. Voor de ene persoon is het beter
om in een ambulant centrum op consultatie te
gaan, de andere persoon zit zo acuut in de problemen dat een crisisopname dringend nodig is, bij
een derde persoon kan de situatie op meerdere
levensterreinen van dien aard zijn dat een langdurende opname hem de meeste kansen geeft
om te leren wat hij nodig heeft om zonder drugs
voor zichzelf te zorgen. Soms is het beter om dit te
ondersteunen met medicatie, soms niet. Bij nog
anderen is het wenselijk om de tewerkstellings-

kansen te verbeteren. Bij velen is het zinvol om
hun omgeving en familie bij het herstel te betrekken. Maatschappelijke reïntegratie wordt altijd
nagestreefd.
We proberen nieuwe kansen aan te bieden op
alle levensgebieden omdat drugverslaafden vaak
kansen misten op het vlak van opvoeding, socialisering, vorming en onderwijs. Om deze doelstellingen te bereiken maakt De Sleutel gebruik van
haar netwerk van hulpverleningscentra, sociale
werkplaatsen en werkgelegenheidprojecten in
diverse regio’s.
Deze verschillende manieren om hulp te verlenen
worden in De Sleutel georganiseerd in een netwerk. De centra van het netwerk werken samen
om ieder hun deel van het hulpverleningstraject
te verwezenlijken. In Vlaanderen en Brussel zijn er
vijf laagdrempelige ambulante centra in de grote
steden (Gent, Antwerpen, Brugge, Mechelen en
Brussel), een Crisis Interventie Centrum te Wondelgem, twee therapeutische gemeenschappen
(te Merelbeke en recent in Gent), een residentiële
instelling voor jongeren (Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma te Eeklo) en Sociale Werkplaatsen in diverse grote steden.
De Sleutel is tevens actief buiten Vlaanderen. Zo
werken we nauw samen met organisaties in Wallonië en Europa in het kader van verscheidene
Europese projecten. We participeren verder aan de
uitbouw van een opleidingsinstituut in Rusland en
bouwen mee aan een afdeling preventie en hulpverlening in Indonesië.
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werkt ook preventief
Peer Van der Kreeft

8

De Sleutel
De Sleutel pakt de drugproblematiek ook op een preventieve
manier aan. Al van in de beginjaren (1973) gingen de medewerkers uit de hulpverlening met
scholieren praten over de redenen en risico’s van druggebruik.
Sinds de jaren negentig realiseren we
preventieprogramma’s en projecten
met gespecialiseerde medewerkers
op de afdeling preventie. De preventie beschikt over recente literatuur
en aanbevelingen die nodig zijn om
haar activiteiten op te bouwen en te
ondersteunen met afdoende basis
van evidentie. De afdeling preventie is
bovendien betrokken in internationale
partnerships, expert peer-reviews en
netwerken waardoor best practice
programma’s en projecten maximaal
binnen bereik zijn. De Sleutel betekent
dan ook een substantiële bijdrage tot
een evidence based drugpreventiestrategie in de Vlaamse gezondheidszorg.

Unplugged en Contactsleutels
in het onderwijs
De Sleutel combineert in haar preventieprogramma’s voor het basis- en
middelbaar onderwijs drie onmisbare
elementen: kwalitatieve informatie,
aanleren van vaardigheden en
opleiding van leerkrachten. Recent
onderzoek toont aan dat dit de meest
effectieve strategie is voor preventie
op school.
De Europese Unie neemt duidelijk
stelling voor programma’s zoals die
van De Sleutel. Europa vindt dat het
uitwerken van preventieprogramma’s
moet worden toevertrouwd aan goed
getrainde en gekwalificeerde deskundigen. Programma’s die nationaal

aangepakt worden en waaraan veel
van de scholen in een land deelnemen
zijn effectiever dan sporadische, adhoc activiteiten met een lokaal tintje.
Op www.emcdda.eu.int noemt de
Europese Unie de keuze voor lifeskills
een sleutel tot succes. Interactief werken, intensief trainen in kleine groepen en de aanvang van preventie in
de lagere of kleuterschool zijn uiterst
effectieve programmakenmerken.
Ook de Vlaamse Onderwijsraad, de
VLOR, geeft De Sleutel voor het complete lifeskills-programma een kwaliteitslabel.
De Sleutel verspreidt heel degelijk en
aantrekkelijk didactisch materiaal dat
preventie helemaal niet saai maakt:
• Werkboeken en themaboeken voor
de leerling.
• Een voorleesboek ‘Het gat in de
haag’.
• Een audio-cd met verhaaltjes voor
kleintjes.
• Een cd-rom met de invloed van
drugs op de hersenen voor de hoogste graad middelbaar onderwijs.
• Lesmappen met theoretische achtergrond, talloze uitgeschreven lessen
en didactische tips.
• Scenario’s en adviezen voor workshops met ouders of met het team.
Goede preventieprogramma’s moeten
ook voorzien in opleiding. We organiseren voor het onderwijs:
• Open trainingen van drie dagen.
• Een gesloten training voor een
schoolteam.
• Pedagogische studiedagen, lezingen en specifieke trainingsdagen.

// Preventie //

De ruggengraat in ‘Contactsleutels’
en ‘Unplugged’ bestaat uit deze lijst
van vaardigheden, die horen bij goede
gezondheidspromotie.
1. Een beslissing nemen en problemen
oplossen. Hoe kan ik dit aanpakken?
Welke keuze maak ik?
2. Kritisch denken en creatief denken.
De zaak ook eens van de andere
kant - op zijn kop! - bekijken.
3. Een positief zelfbeeld vormen.
Me bewust worden van mijzelf en
van de anderen.
4. Communicatie- en relatievaardigheden. Kunnen omgaan met de
anderen.
5. Omgaan met mijn gevoelens. Bang,
boos, bedroefd, blij en nog zoveel
andere emoties leren kennen.
6. Leren uit mijn fouten. Behalve mijn
positieve kanten ook mijn tekorten
en mislukkingen leren kennen.
7. Elkaar helpen. Hulp vragen en geven
aan volwassenen en leeftijdgenoten.
7. Onderscheidingsvermogen. Leren
nadenken over wat goed en slecht
is. Of over wat ik goed en slecht
vind.

Preventie buiten
het onderwijs
Massamediacampagne
Massamediacampagnes zijn veel
gebruikt in drugpreventie. Campagnes
zijn belangrijke instrumenten in communicatie en opvoeding, gegeven het
feit dat jongeren de meeste informatie
over drugs halen van televisie, vervolgens van hun ouders en dan van
gedrukte media.

Ook moeilijk bereikbare groepen jongeren, school dropouts en spijbelaars
worden beter door massamedia campagnes bereikt dan door schoolbased
programma’s.
De meeste experts zijn het erover
eens dat hoewel een directe invloed
op druggebruik door massamediacampagnes plausibel is, zulke campagnes meest effectief zijn in hun rol
als agendasetter. Een combinatie van
massamediacampagnes met schoolbased preventie of andere community
based preventie (zoals programma’s
voor ouders) is dan ook aanbevolen.
De massamediacampagne “Drugs?
praat erover!” die De Sleutel in 2004
concipieerde verwijst naar de drugpreventieprogramma’s van de eigen
organisatie, maar incorporeert ook
andere preventieprogramma’s zoals
Leefsleutels voor Jongeren, de Druglijn
(VAD) en de acties van regionale of
lokale preventiewerkers.

van De Sleutel als bijdrage aan de
gemeenschap. De meeste ervan zijn
gefinancierd door de Europese
Gemeenschap en een co-financiering
van andere middelen dan van de
Vlaamse Gemeenschap.
De Sleutel werkte met haar preventiemensen mee aan de redactie van de
Richtlijnen voor Evaluatie van Preventie van de EMCDDA10 en aan het Handboek van Preventie van de Pompidougroep van de Europese Gemeenschap.
De regionale preventiewerking in
Brugge, in Mechelen en Lint en het
lokale geïndiceerde preventieproject
’t Mussennest voor jonge probleemgebruikers zijn (o.a.) community based
projecten van de lokale afdelingen van
De Sleutel.

1 Training in drie avonden, Johan Van de Walle,
www.desleutel.be/preventie/gezinensamenleving
2 Van der Kreeft, P (2004).

Andere preventie-initiatieven
van De Sleutel voor
de samenleving
Voorlichtingssessies of middellange
trainingen voor ouders1, opleiding van
HR-managers voor een drugbeleid in
het bedrijf2, Rapid Assessment en
Response projecten voor asielzoekers3, Need Assessment gezinsinterviews in de gemeente4, preventieacties voor kinderen van verslaafde
ouders5, afname van een enquête van
middelbare scholieren om richting te
geven aan acties in de stad of de provincie6, opleiding voor begeleiders van
laaggeschoolden7, Summer campaign
– selectieve preventie voor jonge
vakantiegangers in Spanje8, “een
voorstel om MEGA en Contactsleutels
te integreren”9, zijn tevens initiatieven

Uw nuchtere kijk op preventie, Samson reeks, Kluwer
3 Search, drugpreventie voor asielzoekers, EU-project
www.desleutel.be/europeseprojecten/search
4 Van der Kreeft, P (2000) rapport actieonderzoek
in de gemeente Lint, gestructureerd interview
in de gezinnen, De Sleutel, Merelbeke
5 Projectbeschrijving van Freya Van den Bossche
op www.vulnerablepeople.org
6 Raes, V. en Lombaert, G. (2000) Drugpreventie op
school, resultaten van een individuele bevraging bij
4.588 leerlingen in Brugge, De Sleutel, Merelbeke
7 Van der Kreeft, P., Drugbeleid bij laaggeschoolden,
een verkennende studie van De Sleutel in opdracht van
VAD, Brussel, maart 2000
8 Peer to peer-actie o.l.v. Brigitte Waignein 2002,
www.summercampaign.org
9 MEGA en Contactsleutels (2004) voorstel tot integratie,
ongepubliceerde nota aan de Rotary Clubs, De Sleutel,
Gent
10 www.emcdda.eu.int
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Het concept lifeskills
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// Tewerkstelling //

Sociale werkplaats in
de Mahatma Gandistraat te Gent
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Sleutelen aan werk
een korte voorstelling van de sociale werkplaats

De Sleutel bestaat uit verschillende
afdelingen. Hieronder willen we u een
korte voorstelling geven van de vzw
Sociale Werkplaats van De Sleutel.
Deze werd opgericht in 1998 en heeft
ondertussen verschillende afdelingen
in Gent, Brugge, Antwerpen en Mechelen. Drugverslaafden die besluiten om
hun problemen aan te pakken kunnen
terecht bij De Sleutel. Er zijn verschillende soorten van behandeling mogelijk: het crisiscentrum, therapeutische
gemeenschappen, een jongerenprogramma en verschillende dagcentra.
Eén van de grootste problemen voor
een reïntegratie is het vinden van
werk. Dit is niet zo eenvoudig als je
weet dat vele van deze mensen reeds
op jonge leeftijd in contact kwamen
met drugs en vaak hun middelbare
school niet afmaakten. Als gevolg
van de verslaving hebben ze weinig
werkervaring en velen hebben ook een
strafblad. We moeten er geen tekening
bij maken dat er weinig werkgevers
staan te springen om deze mensen
een job aan te bieden.

Het is voor deze mensen dat de sociale werkplaats van De Sleutel werd
opgericht. We willen mensen met deze
complexe problematiek terug een kans
geven zonder steeds naar hun verleden te kijken. In de eerste fase willen
we in de module ‘oriëntatie’ een goed
beeld krijgen van hun mogelijkheden.
Nadien kunnen ze doorstromen naar
de verschillende projecten: industriële
werkplaats, groen of renovatie. Hier
zullen we in de eerste maand de nadruk leggen op de arbeidsattitudes:
op tijd komen, respecteren van de afspraken, de omgang met de collega’s
en begeleiders,… In de tweede fase
zullen we de aandacht verschuiven
naar de technische mogelijkheden,
ze krijgen hiervoor een opleiding op
de werkvloer van de technisch geschoolde werkplaatsbegeleiders. Als
we in overleg met alle betrokkenen
kunnen inschatten dat ze klaar zijn
voor een overstap naar de gewone
arbeidsmarkt kunnen we een sollicitatiemodule opstarten.

Ronny
Ik heb de laatste vijf jaar niet meer
gewerkt. Door mijn verslaving kon ik
niet meer werken en ben dan ook in de
gevangenis geraakt. Vanuit de gevangenis stuurden ze mij naar De Sleutel

voor een opname in het crisiscentrum
en nadien naar de therapeutische
gemeenschap. Ik probeerde nadien
om werk te zoeken maar overal zeiden
ze dat ik te weinig werkervaring had.
Ik kon toen terecht in de sociale werkplaats waar ik één maand vrijwilligerswerk heb gedaan en nadien ben overgestapt naar een contract artikel 60
van het ocmw. Daar ben ik nu negen
maanden in bezig en volgende maand
zal ik een sollicitatiecursus opstarten.
In al die maanden heb ik heel wat
geleerd van renovatie en denk dat ik
nu een goede kans maak om terug een
gewone job te vinden.

Sam
Ik heb in het verleden 3 jaar in de
sociale werkplaats gewerkt. Na mijn
opnames kreeg ik daar een kans. Eerst
met een contract artikel 60, in die periode ging ik ook naar school voor Nederlandse lessen. Nadien ging ik over
naar een vast contract van de sociale
werkplaats en heb daar verschillende
jobs kunnen doen. Eerst bij het maken
van paletten, nadien als clarkchauffeur. Toen ik zei dat ik klaar was voor
een volgende job zijn we gaan solliciteren en ik werk nu bijna twee jaar in
een bedrijf dat toeleverancier is voor
Volvo.

// Onderzoek //

// Varia //

Origineel cadeau
voor lekkerbekken

en wetenschappelijk onderzoek bij De Sleutel

“Zeggen wat we doen, doen wat
we zeggen en laten zien dat we
doen wat we zeggen”
Het integreren van een dienst
wetenschappelijk onderzoek (WO) in
een netwerkorganisatie past in het
kwaliteitszorgbeleid van de Sleutel.
Via onderzoek en een wetenschappelijke attitude willen we komen tot
integrale kwaliteitszorg. Het EFQMmodel – een organisatiemodel dat
gelanceerd werd door de European
Foundation for Quality Management
– dient hiervoor als raamkader.
Op het vlak van communicatie staat
de dienst WO in voor het gedocumenteerd aanleveren van informatie voor
intern beleid, voor interne en externe
evaluatie én voor de medewerkers
die rechtstreeks de cliëntenzorg
realiseren.
We streven ernaar beleidsplannen zo
maximaal mogelijk uit te bouwen op
basis van relevante informatie, die
systematisch verzameld en meetbaar
is. Permanente evaluatie op basis van
cijfers is dan ook één van de belangrijkste opdrachten binnen de dienst
WO. De verwerking en terugkoppeling
van gegevens gebeurt jaarlijks naar

aanleiding van het jaarverslag voor
het geheel van De Sleutel, alsook voor
elke zorgeenheid afzonderlijk naar
aanleiding van het lokaal beleidsoverleg telkens in de tweede jaarhelft van
het lopende jaar. Dit alles is enkel
mogelijk dankzij de intensieve samenwerking met de dienst automatisering
én de medewerking van eenieder die
in de zorgeenheden dagdagelijks
kwaliteit en vernieuwing op het vlak
van voorkomen, begeleiden en behandelen van drugproblemen tracht te
realiseren.
Naast haar permanente opdrachten
neemt de dienst WO ook taken aan
of neemt hij zelf initiatieven in het
belang van de uitstraling van het
onderzoekswerk en van de behandelingspraktijk in het geheel van De
Sleutel. Op evidentie gebaseerde
praktijken worden gepromoot, nieuwe
benaderingen worden getoetst en
geëvalueerd via participatie in onderzoeksprojecten. Deze initiatieven
worden gevaloriseerd via presentaties
en/of publicaties zowel op de werkvloer, lokaal, nationaal, Europees als
op internationaal niveau.

In 2004 organiseerden we in de
Sint-Andriesabdij
van Zevenkerken 4
dergelijke concerten.
Aansluitend bij het
concert volgde een
passende themareceptie. Deze werd
telkens verzorgd
door het Koninklijk Technisch Atheneum van Brugge, ook partner als
toeleidende school. Al de recepten van
de toen aangeboden aperitiefhapjes
zijn nu verzameld in een leuke ‘kookdoos’, dit onder impuls van Pierre De
Duytsche, Coördinator deeltijds KTA
Brugge. Deze kookdoos bevat bijna 50
recepten van warme, koude, zoete of
hartige hapjes. Voor slechts € 10 kan u
deze in uw bezit krijgen en dit bedrag
is ten voordele ‘t Mussennest.
U kan de kookdoos bestellen via:
• Centrale Diensten, De Sleutel,
Dienst Externe, Jozef Guislainstraat 43,
9000 Gent (09 210 87 10) of
de.sleutel.info@fracarita.org
• Dagcentrum De Sleutel Brugge,
Barrièrestraat 4 te 8200 Brugge
(050 40 77 70) of concerten.
desleutel@fracarita.org
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Kwaliteitszorg

De Sleutel heeft op vraag van de stad
Brugge een preventie- en tewerkstellingsproject opgestart specifiek
gericht op jongeren uit het Deeltijds
Onderwijs. Op de achterliggende gronden van ons dagcentrum in Brugge
verbouwen we er onder leiding van
een uitgebreid team begeleiders een
oude kloosterboerderij, genaamd ‘t
Mussennest. Om dit leerwerkproject
te financieren vonden we steun bij
Europa en worden regelmatig benefietconcerten opgezet.
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// Internationaal //

van De Sleutel
Johan Maertens/Paul De Neve
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Internationale projecten
De Sleutel, het grootste netwerk actief
binnen drughulpverlening en preventie in
ons land, heeft heel wat ervaring met de
overdracht van knowhow, ook buiten de
eigen landsgrenzen. Zo hebben we sinds
begin 2005 een project lopen in Indonesië
en helpen we een opleidingscentrum
opstarten in de Russische Federatie.
De middelen voor de realisatie van deze internationale projecten worden via verschillende kanalen
bij elkaar gebracht. Subsidies, fundraising, giften,
eigen inbreng via personeel, ondersteuning van
de Broeders van Liefde,… Op de Beleids Advies
Vergadering, een maandelijkse bijeenkomst van
directie, afdelingshoofden en diensthoofden van
De Sleutel, werd beslist dat onze organisatie in het
kader van de peterschapsprojecten van de Broeders van Liefde niet meer dan één project vanuit
eigen middelen kan helpen ondersteunen.
De keuze hiervoor viel op het project Kunci
(= De Sleutel) in Indonesië.
Om het project in Rusland te realiseren werd een
subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. Mede dankzij de ervaringsgerichtheid
van onze aanvraag op basis van meerdere voorafgaandelijke werkbezoeken, werd ons dossier
uiteindelijk goedgekeurd. De komende twee jaar
beschikken we over een budget ter waarde van
€ 45.000, hoofdzakelijk in Rusland te spenderen.
De Sleutel wenst via de oprichting van een specifiek opleidingscentrum gespecialiseerd inzake vorming ‘geestelijke gezondheidszorg’ kennisoverdracht te organiseren inzake drughulpverlening
tussen Vlaanderen en de Russische Federatie. Dit
opleidingscentrum wil zich als school voor geestelijke gezondheidszorg richten naar personen actief
in het preventiewerk, de familiewerking en de
drughulpverlening zelf, met specifieke aandacht
voor de professionalisering van ex-verslaafden,
onmisbaar in de drughulpverlening. Het project in
Rusland stellen we u graag voor in ons volgende
magazine. Nu gaan we wat dieper in op ons
project in Indonesië voor.

Kunci in de kijker
In het kader van het peterschapsproject voor de
Broeders van Liefde wordt reeds maanden voorbereidend werk geleverd om rond onze drie peilers
‘hulpverlening’, ‘preventie’ en ‘reïntegratie via
tewerkstelling’ een soortgelijk netwerk uit te bouwen in Yogyakarta, Indonesië.
Onze algemeen directeur Johan Maertens was
midden oktober 2004 voor een tweede maal in
Nandan, Yogyakarta. Tijdens diverse stuurgroepvergaderingen werd de structuur van Kunci
(= De Sleutel) in een definitieve vorm gegoten
zodat de werking van onze nieuwe afdeling in
Indonesië op 1 januari 2005 effectief kon opstarten. Tijdens de meetings daar werd de organisatiestructuur op punt gezet. Kunci zal onder het
juridisch statuut van de Kongregasi Bruder Karitas
(Broeders van Liefde) opereren. De stuurgroep
aangesteld door de Kongregasi bestaat o.m. uit
Broeder-Generaal René Stockman (voorzitter),
Broeder Damian (Overste voor Indonesië), Broeder Adrian, (secretaris van Broeder-Generaal en
Indonesiër) en Johan Maertens (secretaris). De
stuurgroep neemt alle belangrijke beslissingen en
stuurt het project in de aanvangsfase van dichtbij.
Als algemeen coördinator van het project werd
Broeder Michael aangesteld door de stuurgroep.
Als klinisch coördinator voor het behandelcentrum
voor jonge drugverslaafden krijgen we Broeder
Honorius en als coördinator ‘Activiteiten en Opleiding’ Henky Surya, die reeds meer dan een jaar
werkzaam is in Kunci voor preventie.
Dit team ging per 1 januari 2005 aan de slag met
als eerste opdracht het behandel- en opleidingsprogramma uitschrijven. Zij doen dat in continu
contact met specialisten van De Sleutel en met
steun van organisaties ter plaatse. Vanaf einde
maart worden de andere teamleden aangeworven
met de profielen die voortvloeien uit de opgemaakte programmabeschrijvingen. Na enkele
weken opleiding worden vanaf april de eerste
jongeren opgenomen. Continue opleiding wordt
voorzien.

// Internationaal //

Eind december keerden Broeder Michael en Broeder Honorius terug naar Nandan om er de opstart
voor te bereiden en de verbouwing van het oude
noviciaatgebouw van de Broeders van Liefde aan
te vatten. In de loop van 2005 zullen vanuit
De Sleutel diverse werkbezoeken georganiseerd
worden naar Nandan om de werking in goede
banen te helpen leiden. Koen Dhoore, die het
luik hulpverlening superviseert, zal in de loop
van 2005 naar Nandan vertrekken. Ook Peer Van
der Kreeft trekt voor een korte periode richting
Indonesië om er de preventiecontacten met de
lokale partners beter te structureren en verder uit
te werken. Eddy Carette, die in het voorjaar 2004
reeds ter plaatse was, zal namens de Sleutel de
werking van de Sociale Werkplaats in Nandan,
helpen sturen.
Eind april komt bovendien een delegatie van de
Rotary van Yogyakarta naar België om onze zoektocht naar bijkomende financiering mee te helpen
ondersteunen naar de Vlaamse Rotariërs toe. Het
bezoek vanuit Indonesië zal ook op inhoudelijk
vlak vruchten afwerpen. Professor Etty zal immers,
als vertegenwoordiger van onze partner ter plaatse de vzw Hana, mee aanwezig zijn zodanig dat
we de gezamenlijke preventie-acties beter kunnen
voorbereiden.

Een terugblik
In juli 2003 werden de eerste activiteiten opgestart in uitvoering van het in april opgestelde
plan, na een eerste bezoek van Johan Maertens.
In april 2004 bezochten Eddy en Freddy Carrette
het project om de mogelijkheden te onderzoeken
om vakopleiding te integreren in het behandelingsprogramma. Reïntegreren zonder werk is in
Indonesië immers zinloos. Daarom is het aspect
vakopleiding en netwerking, waardoor we ook
tewerkstelling kunnen realiseren, cruciaal.
In oktober 2004 bracht Johan Maertens opnieuw
een bezoek aan het project tijdens de aanwezigheid van Broeder Generaal Stockman waarbij de
concretere plannen voor samenwerking zowel
voor preventie, behandeling en opleiding werden
besproken. Ook werden diverse samenwerkingsverbanden afgesloten. Voor De Sleutel betekent
dit nieuw project een belangrijk financieel en inhoudelijk engagement op langere termijn.
Op de Beleids Advies Vergadering van
De Sleutel werden de percentages vastgelegd voor
de verdeling van de inkomsten gerealiseerd in
onze samenwerking met Direct Dialogue Fundraising (www.ddfundraising.be). In totaal zullen er
vanuit De Sleutel 9 miljoen roepia (Rh) of € 900
per maand worden verzekerd voor de werking van
het project. We kunnen dit alleen omdat we van de
giften die De Sleutel ontvangt via de werking van
Direct Dialogue Fundraising (DDF) 10% voorbehouden voor internationale projecten. Het is dus niet
De Sleutel, maar het zijn onze donateurs, die deze
werking met onze inzet mogelijk maken. Wij beheren deze middelen zeer strikt en ook in Indonesië
gelden onze strenge boekhoudkundige regels zodat we kunnen verzekeren dat elke roepia (Rh) van
dit bedrag correct is besteed. Onze doelstelling is
om het centrum een vijftal jaar financieel en structureel te ondersteunen om het de mogelijkheid te
geven uit te groeien tot een zichzelf bedruipend
behandelcentrum. Dit kan maar als de kwaliteit
die er in de behandeling geboden wordt hoog zal
liggen. Kennisoverdracht en training van de voor
de regio en de cultuur aangepaste methodieken
wordt dus onze tweede opdracht.
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Broeder Michael en Broeder Honorius uit Indonesië hebben intussen een drukke opleidingsperiode achter de rug. Broeder Honorius volgde de
voorbije 3 jaar in België een opleiding als psychatrisch verpleegkundige. Aanvullend volgde hij
met succes het postgraduaat European Studies in
Substance Misuse. Na een Engels taalbad in november startte voor coördinator Broeder Michael
in december enkele weken opleiding in De Sleutel. Via een stage in het Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma te Eeklo, de Therapeutische
Gemeenschap in Merelbeke en de Sociale Werkplaats te Gent leerde Broeder Michael het netwerk
en de manier van werken van De Sleutel vanuit de
praktijk kennen.
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Meer info
Op onze website:
Kunci.net

Preventie
Sedert juli vorig jaar is Henky Surya halftijds aan
de slag in een samenwerkingsverband tussen de
vzw Hana, de Broeders van Liefde en De Sleutel.
De activiteiten zijn vooral gericht op het trainen
van studenten in Yogyakarta. Yogyakarta is een
studentenstad met een twintigtal universiteiten.
Door heel wat studenten te trainen als peer-helpers kunnen we in de preventie een grote uitstraling bereiken omdat deze studenten, die uit alle
hoeken van Indonesië komen, na het beëindigen
van hun studies naar huis terug keren en daar
met hun kennis en ervaringen aan de slag gaan.
Er worden ook heel wat eenmalige preventieacties gevoerd in middelbare scholen. De vzw
Hana wordt gesteund door de Rotaryclub Malioboro en Professor Etty van de katholieke universiteit van Yogyakarta is er de preventiespecialiste,
zij promoveerde zowel voor haar Masters als voor
haar doctoraat op het thema sociale vaardigheidstrainingen.

Behandeling
Ons doel is een behandelcentrum op te starten
voor jonge drugverslaafden, meestal straatkinderen, die we door behandeling van de drugs willen
afhelpen. We baseren ons daarvoor op het model
therapeutische gemeenschap dat wereldwijd werd
uitgebouwd en ook in Azië interessante voorbeelden heeft. De combinatie met opleiding en vaktraining moet de reïntegratiekansen verzekeren.

Foto:
Renovatiewerken in het oud noviciaatsgebouw

In voorbereiding van de start van het behandelcentrum moet het noviciaatgebouw, gelegen naast
het klooster van de Broeders in Nandan, begin
2005 grondig gerenoveerd worden. Broeder Michael, de algemene coördinator van Kunci, bereidt
deze renovatie voor. De verbouwing werd geraamd
op ongeveer € 35.000. Via C&A vonden we de
Porticus Foundation Nederland bereid om een
belangrijk deel van de renovatie te bekostigen.
De congregatie van de Broeders van Liefde stelt
ook € 5.000 ter beschikking voor de renovatiewerken. We kunnen vanuit onze vastenacties
2005 in de afdelingen en vanuit de giften die we
ontvangen voor het project een budget in reserve
houden voor de klassieke overschrijdingen van het
bouwbudget.

Vakopleiding
Hiervoor zijn een aantal voorstellen in uitwerking.
De sociale werkplaats zal zich inspannen om in
samenwerking met gelijkaardige en goed uitgewerkte projecten in de omgeving van Yogyakarta
een activiteit naar voor te schuiven, waarvan het
vak kan geleerd worden tijdens de behandeling en
waarvoor tewerkstelling mogelijk is. Hiervoor zijn
goede contacten nodig met onder andere Belgische firma’s die daar werkzaam zijn. Zo kunnen we
hulp krijgen voor het aanleveren van materiaal en
machines maar ook voor de latere tewerkstelling
van onze cliënten. Zowel met opleidingscentra als
met bedrijven zijn er contacten. Eddy Carrette, de
coördinator van de werkgroep Kunci, is consulent
voor dit onderdeel namens De Sleutel.
Een eerste opleidings- en werkgelegenheidsproject is in try out fase, namelijk een project om
T-shirts te bedrukken en te verkopen.

// Getuigenissen //

DDF helpt De Sleutel werven

De activiteiten van DDF omvatten
het begeleiden en coördineren van
promoteams, die gedurende 5 dagen
per week (dinsdag-zaterdag) op
verschillende locaties in de Vlaamse
steden worden ingezet om (financiele) donateurs te werven.
Sedert maart 2004 werkt De Sleutel
(voor het luik preventie) samen met
DDF. Op nauwelijks één jaar tijd hebben onze wervers al meer dan 2000
mensen kunnen overtuigen om De
Sleutel te steunen via een permanente opdracht! Op dit moment is een
vaste kern van een 8-tal Sleutelwervers actief in voornamelijk Oost- en
West-Vlaanderen. Bedoeling is om
die kern heel snel uit te breiden en
om ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant in het straatbeeld te staan.
We zijn dus permanent op zoek
naar enthousiaste wervers die aan
het volgende profiel beantwoorden: minimum 18 jaar zijn en één
of meerdere dagen in de week of
weekend beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen wervers gedreven
en communicatievaardig zijn, over
een goede dosis doorzettingsvermogen beschikken en vooral achter
de doelstellingen van De Sleutel te
staan. Wervers doen immers niet
aan vrijblijvende promotie, maar
gebruiken hun overtuigingskracht

om mensen donateur te maken.
Ook jobstudenten voor in de zomermaanden zijn meer dan welkom.
DDF biedt wervers een flexibele job
met een uitdaging die een bijdrage
levert aan het goede doel. Daarnaast
bieden we een arbeidsovereenkomst
aan met een competitief salaris
en zorgen we voor een intensieve
begeleiding en training via ons
opleidingsprogramma. Persoonlijke
begeleiding en coaching van de
wervers is voor ons heel belangrijk.
Vanzelfsprekend is de eerste stap
het sollicitatiegesprek waarna een
trainingsdag plaatsvindt op ons
kantoor in Brussel.
Daarna kunnen wervers onmiddellijk
aan de slag en dat zoveel mogelijk in
eigen regio.
Kortom, een flexibele job die je
prima kan combineren met studie
of ander werk. Geïnteresseerden
kunnen steeds solliciteren via onze
website (www.ddfundraising.be).
Dat teamspirit en een positieve
jonge sfeer geen loze begrippen
zijn bij onze werversteams bewijzen
onderstaande reacties van enkele
Sleutel-wervers.
Dit zijn onze contactgegevens:
Direct Dialogue Fundraising
Bd. E. Jacqmainlaan 92
1000 Brussel
Tel.: (02)227 46 50
Fax: (02)227 46 51
ddf@ddfundraising.be
www.ddfundraising.be

Getuigenis van Luk
Het is verrassend te merken dat er
heel wat mensen op de hoogte zijn
van het bestaan van De Sleutel.
Sommigen omdat ze er werken, of
anderen omdat ze door De Sleutel
geholpen zijn. Het is soms echt
schrijnend om de verhalen van de
mensen te aanhoren.
Maar ook mensen die nog nooit van
De Sleutel gehoord hebben vinden
drugpreventie belangrijk,
ofwel voor hun eigen kinderen, ofwel uit altruïstische overtuiging.
Het werk is leuk te noemen, hoewel er soms dagen zijn dat het allemaal
niet meezit. Op zulke
momenten komt het erop
aan om elkaar als ‘team’
te steunen en te motiveren.
Getuigenis van Carolien
Persoonlijk sta ik heel hard achter
de doelstellingen van De Sleutel.
Vooral omdat ik het nodig vind dat
de jongeren, maar vooral de jonge
kinderen, bewust moeten worden
gemaakt van de gevaren waar ze mee
geconfronteerd worden. Preventie
vind ik daarom héél belangrijk; goed
informeren voor het te laat is! Als ik
later zelf kinderen zal hebben, wil ik
niet dat ze opgroeien in
een wereld waarin geen
duidelijkheid bestaat
rond drugs. Ik ben daarom vast van plan om mijn
eigen kinderen weerbaar
op te stellen tegen drugs.
En dit is ook waar het
bij De Sleutel om draait:
preventie.
Het werven zelf doe ik ook
bijzonder graag. Misschien wel een
beetje om mijn geweten te sussen...
dat ik iets doe, meehelp... bij te dragen aan de drugproblematiek, want
De Sleutel is voor mij echt nodig.
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Direct Dialogue Fundraising
(DDF) is van oorsprong een
Nederlandse organisatie en
werd opgericht in 1999.
Sinds januari 2003 is DDF ook
actief in Vlaanderen en werken
we samen met verschillende
non-profit organisaties,
waaronder De Sleutel.

// Adressen //

Directie & centrale diensten
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org
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Bezorg ons uw mail adres
Via dit donateurs-magazine wil De Sleutel u informeren over de werking
van ons netwerk en regelmatig een stand van zaken brengen van
onze diverse projecten. We willen hiermee ook aangeven hoe
uw giften besteed worden.
Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs.
Per zending betalen we echter nog steeds € 0,18 Help ons ook hier
te besparen door ons uw e-mailadres te bezorgen, zodat we u dit
magazine voortaan digitaal kunnen toesturen. Met dank om
uw gegevens te willen doorgeven (onze databank wordt beheerd
overeenkomstig de privacywetgeving). U kan u later op
elk moment weer probleemloos uitschrijven.
Vul onderstaand formulier in en help ons onze kosten te drukken en
daardoor nog beter uw gift te investeren in onze werking.

Ik wens het donateursmagazine voortaan digitaal te ontvangen:
Naam ____________________________________________________________________________
Voornaam ______________________________________________________________________
Adres (waar u dit magazine ontvangen heeft) ___________________________
____________________________________________________________________________________

Straat _____________________________________________________ nr __________________
Postcode _______________________________________________________________________
Gemeente ______________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
•

•

Indien gewenst kan u ook inschrijven op onze andere e-zines
(kruis aan indien gewenst)
wenst ook het e-zine van de dienst preventie van
De Sleutel te ontvangen
wenst het algemene e-zine gericht naar de hulpverlening te ontvangen
(dit kan u ook op onze website zelf via www.desleutel.be)
Indien gewenst kan u zich ook expliciet laten schrappen uit ons mailingbestand voor het gedrukte donateurs-magazine (wordt automatisch door
onze diensten uitgevoerd bij opgave e-mail adres)
wenst het donateursmagazine op papier niet meer te ontvangen
Overmaken naar De Sleutel
Dienst Externe Relaties
Jozef Guislainstraat 43
9000 GENT
fax 09 272 86 11
de.sleutel.info@fracarita.org

Dagcengtrum Antwerpen (DCA)
Dambruggestraat 78
2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org
Dagcentrum Brugge (DCBG)
Barrièrestraat 4
8000 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E de.sleutel.dc.brugge@fracarita.org
Dagcentrum Brussel (DCBL)
Aanbeeldstraat 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E de.sleutel.dc.brussel@fracarita.org
Dagcentrum Mechelen (DCM)
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E de.sleutel.dc.mechelen@fracarita.org
Dagcentrum Gent (DCG)
Meerhem 30
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E de.sleutel.dcg@fracarita.org
Crisisinterventiecentrum (CIC)
Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E de.sleutel.tg.merelbeke@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg@fracarita.org
Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E de.sleutel.rkj@fracarita.org
VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel (SW)
Mahatma Gandhistraat 2A
9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E de.sleutel.soc.werkpl@fracarita.org
Preventiedienst
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

