PROJECT DRUGPREVENTIE
Eindverslag Jeugd Rode Kruis
1. Inleiding
Tijdens de zomer ontvingen we een uitnodiging voor deelname aan een project rond drugpreventie,
georganiseerd door Rotary, De Sleutel en de Stedelijke Jeugddienst. Doordat Jeugd Rode Kruis-Brugge
een kleine jeugdvereniging is - die met weinig middelen en mensen toch zoveel mogelijk tracht te
verwezenlijken - focussen wij ons in de eerste plaats op de doelstellingen verbonden aan onze visie en
missie. Wij beschikken niet over een grote ploeg vrijwilligers, waardoor we niet altijd de ruimte hebben
om bijkomende projecten op te zetten. Toch hechten wij sterk belang aan de vorming van onze
jeugdleiders: alle vrijwilligers die binnen Jeugd Rode Kruis-Brugge actief zijn worden sterk gestimuleerd
om vormingen te volgen, om zo de werking op een zo kwaliteitsvol mogelijke wijze uit te bouwen.
Tijdens het werkjaar 2011-2012 viert Jeugd Rode Kruis in Brugge haar vijfde verjaardag in de huidige
vorm. Jaar na jaar trachten we aan enkele punten te werken, om zo de kwaliteit van de werking zo hoog
mogelijk te maken. De uitnodiging voor het project prikkelde onze interesse om dit jaar op iets extra in
te zetten. Vooraf wisten we dat we niet de ruimte zouden hebben om een bijzonder groot project rond
drugpreventie te organiseren, maar we meenden dat ook wij als kleine organisatie onze beperkte
bijdrage konden leveren. Vandaar dat we intekenden voor het drugpreventieproject, en twee
begeleiders afvaardigden om de vormingen te volgen.

Op 1 en 8 oktober 2011 namen twee begeleiders dan ook deel aan de vormingen rond drugpreventie,
die de basis vormden voor dit project. In het kader hiervan werd een kleinschalig project op poten gezet
binnen de Jeugd Rode Kruiswerking, met als doel enerzijds te sensibiliseren en rond preventie te
werken, en anderzijds ook een beleid op te maken dat geldt binnen de werking.
In dit verslag geven we graag toelichting bij de uitwerking van ons project met het oog op het behalen
van het Golden Label.
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2. Opzet
We bouwden ons project tweeledig op:
•

Enerzijds wilden we de begeleiders sensibiliseren over het belang van de preventie van drugs in
onze jeugdvereniging, en wilden we hen informeren over de verschillende producten, de
wetgeving en zo meer. Op basis hiervan wilden we samen nadenken over een mogelijk actieplan
ter preventie. Jeugd Rode Kruis is in Brugge nooit eerder geconfronteerd geweest met drugs. Op
dit ogenblik hebben we de indruk dat daar niet onmiddellijk een gevaar in schuilt. De begeleiding
zat snel op dezelfde golflengte, en deelde eenzelfde idee. Vandaar dat we dit luik niet erg
uitgebreid hebben uitgewerkt.

•

Anderzijds wilden we ook onze (jonge) kinderen informeren over drugs en de gevaren ervan, bij
wijze van sensibilisering. De kinderen worden bij Jeugd Rode Kruis in drie groepen verdeeld:
Spatjes (6-9-jarigen), Spuitjes (10-12-jarigen) en Spetters (13-15-jarigen). Dit leek ons vooral
voor Spetters van belang, maar we wilden bewust ook de ander groepen (weliswaar op hun
maat) betrekken.

2.1 Sensibilisering en afspraken leiding
Onmiddellijk na de vorming stond ons leidingsweekend gepland,
namelijk op 22 en 23 oktober 2011. Dit is een jaarlijks weekend
waarop de 12 begeleiders van Jeugd Rode Kruis bijeenkomen om
een planning te maken voor het komende werkjaar, en om
uitgebreide activiteiten uit te werken. Er staat ook telkens een
inhoudelijk thema op het programma, waarbij een vorming voorzien
is. Die hebben we dit jaar voorzien in het thema drugs en preventie,
gezien dit aansloot bij de vormingen die begeleiders Thuline en
Matthieu in het kader van dit project daarrond hadden gevolgd.
Tijdens de vormingen werden enkele spelen voorgesteld die als basis kunnen dienen om het thema ter
sprak te brengen binnen de begeleidingsploeg. Eén van de spelen die ons onmiddellijk aansprak, was
het bordspel 'Trip'. Tijdens de eerste vormingsdag legde de preventiemedewerkster die dit voorstelde
uit dat dit spel kon uitgeleend worden om er in jeugdverenigingen mee aan de slag te gaan.
Zo gezegd, zo gedaan. Via haar kwamen we bij de Stedelijke
Preventiedienst terecht, waar we het spel konden uitlenen.
Het spel vormde de basis om rond het thema drugs te
werken binnen de begeleidingsploeg. Dat vormde de eerste

fase van het sensibiliseringsonderdeel voor de begeleiding.
We gebruikten het spel als ijsbreker om het thema aan te
snijden, maar tegelijk ook als inhoudelijk instrument: in het
spel worden op een speelse manier diverse aspecten rond
drugs aangebracht.
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Hiermee wilden we peilen naar de voorkennis van de begeleiders, en wilden we hun interesse voor het
thema prikkelen.
De aanwezige begeleiders speelden lustig het spel, en staken op
die manier heel wat op over verschillende vormen van drugs, over
de wetgeving daarrond en zo meer. Het spel werd als heel leerrijk
ervaren, en als een eenvoudige manier om op een speelse en
ontspannen manier wegwijs te raken in een toch wel niet zo
evident onderwerp. Het spel werd door de begeleiders als een erg
waardevol element van het leidingsweekend beoordeeld.
Als tweede fase binnen het subdeel ‘sensibilisering en afspraken leiding’ van het project, werden de
koppen bij elkaar gestoken. Er werd over het thema gediscussieerd, vertrekkend van de vraag: ‘we
hebben nu dit spel gespeeld en kennis vergaard over het thema - hoe gaan we verder met dit thema,
en hoe gaan we daar concreet iets mee doen?’
Doel van deze discussie was tot een beleid voor onze jeugdwerking te komen. Dit paste in een ruimer
kader: er werden bij de start van het werkjaar afspraken en regels vastgelegd voor de ganse ploeg.
Althans: deze regels golden reeds maar waren eerder spontaan gegroeid, en waren niet eerder
vastgelegd. Over sommige aspecten bestond in het verleden ook enige onduidelijkheid. Vandaar dat
we enkele regels en afspraken wilden oppoetsen of verder concretiseren. Dit vormde het ideale
moment om ook afspraken rond drugs op te nemen.
Zoals eerder gesteld vormde dit evenwel geen
punt van discussie: al heel snel bleek iedereen het
eens te zijn, wat het erg makkelijk maakte om
afspraken vast te leggen. Er werd nagedacht over
het signaleren van eventuele situaties waarbij
drugs vermoed worden, over het ingrijpen, over
de gevolgen. Op basis van deze boeiende
discussie werd een nultolerantie ten aanzien van
drugs afgesproken binnen de werking. Deze regel
werd mee opgenomen in het document met afspraken voor het werkjaar 2011-2012.
Als slot van de discussie werd de vraag gesteld in welke mate het van belang was hier ook de kinderen
en/of ouders bij te betrekken. Na overleg werd besloten om ten eerste de kinderen te betrekken via
een spel dat hen wijst op de gevaren van drugs, en vervolgens ook de ouders te informeren over het
opzet van het project.
Een eerste melding werd reeds gemaakt nadat het Silver Label was uitgereikt; dit wordt verder
toegelicht naar de ouders toe na de uitreiking van de Golden Labels.
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2.2 Sensibilisering kinderen
Nadat de nodige sensibilisering gebeurde binnen de

Spatjes:

leidingsploeg en daar de nodige afspraken werden gemaakt, was

6 tot 9 jaar

het tijd om ook de kinderen te betrekken. Zoals eerder gesteld
vonden we het vooral belangrijk om rond het thema drugs te werken

Spuitjes:

met de Spetters (leeftijdsgroep 13-15-jarigen), omdat deze groep naar

10 tot 12 jaar

onze mening het meeste risico loopt om met drugs in aanraking te
komen. Toch wilden we ook de andere leeftijdsgroepen in zekere zin

Spetters:

betrekken, weliswaar op hun maat.

13 tot 15 jaar

Daarom werd op 3 maart 2012 een activiteit over drugs op het
programma gezet, met als titel ‘Verslavend Spel’. Dit werd, zoals dat bij Jeugd Rode Kruis steeds
gebeurt, gecommuniceerd via ons ledenboekje ‘JRKameel’ en via onze website (http://
brugge.rodekruis.be > Jeugd Rode Kruis > activiteiten). De moeilijkheidsgraad van het spel werd
aangepast in functie van de leeftijdsgroepen.
Hieronder geven we graag weer hoe het spel precies in z’n werk is gegaan voor de Spetters. De
Spatjes en Spuitjes kregen een aangepaste versie voorgeschoteld.

Verslavend Spel
Spelverloop: de 24 jongeren worden opgedeeld in twee groepen. Elke groep krijgt een blad (zie
bijlage) waar 16 foto’s opstaan van verschillende soorten drugs. Op deze foto’s zien ze ook technieken
om drugs te gebruiken, bijvoorbeeld via inspuiten, via inademen, ...

Doel: iedere ploeg moet proberen zoveel mogelijk drugs uit te schakelen van hun lichaam (dit is het
blad). Dit kunnen ze doen door middel van kleine duellen tegen het andere team. Als ze een duel
winnen mogen ze een drug naar keuze schrappen.
Om de beurt mogen de teams kiezen tussen ‘waarheid’, ‘durven’ of ‘doen’. Dit is een spelsoort die bij
jongeren van die leeftijd erg populair is. Kiest de groep voor ‘waarheid’, dan krijgen ze een vraag over
drugs die ze moeten oplossen. Kiezen ze voor ‘durven’, dan krijgen ze een opdracht waar ze ‘durf voor
nodig hebben’. ‘Doen’ zijn de grotere opdrachten.
Degene die eerst zijn lichaam kan bevrijden van de schadelijke stoffen krijgt eerst kans om de
moeilijkste vraag op te lossen. Deze is de volgende: “Welke verschillende soorten drugs neem je waar
op de foto’s?” De ploeg die de meeste juiste antwoorden kan geven wint het spel.

Speluitleg: zie volgende pagina’s
Slot: nabespreking
Duur: 2 uur
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Waarheid
Cannabis of wiet is een softdrugs. Waar of niet waar?
Niet waar
Speed kan de bloeddruk verhogen.
Waar
Alcohol is een verdovend middel.
Waar
De energie die mensen krijgen van speed komt uit het pilletje.
Niet waar , uit het eigen lichaam
Kan je verslaafd worden aan wiet?
Ja
Je wordt niet sneller dronken als je alcohol met een rietje drinkt.
Fout, je wordt wel sneller dronken want de alcohol wordt sneller opgenomen in de
bloedbaan. Als je gewoon drinkt passeert de alcohol via de tong. Als je met een rietje drinkt
gaat dat via het gehemelte, en dit is goed doorbloed..
Van cocaïne word je moe.
Fout, je wordt net heel opgewekt van cocaïne. Het wordt gebruikt om beter te presteren.
Je kan een dronken gevoel krijgen van benzine
Waar, benzine prikkelt de slijmvliezen.
Van LSD zie je dingen die er niet zijn.
Waar, dat noemt men trippen.
Er bestaan drugs die we mogen gebruiken in België
Waar, bijvoorbeeld alcohol.

Durven
Opdracht
De groep die de opdracht kiest mag beginnen. Ze moeten het refrein van een liedje zingen dat
gaat over liefde. Binnen de 5 seconden begint de volgende groep te zingen. Lukt dit niet, zijn ze
uitgeschakeld. Er wordt gezongen tot er 1 groep overblijft.
Opdracht
Per ploeg komt 1 persoon naar voren. Ze krijgen een woord te zien en moeten dit uitbeelden. De
ploeg die het woord als eerste raadt krijgt een punt. De ploeg met de meeste punten wint. De te
raden woorden zijn de volgende:
Van de wereld

Dronken

Hoofdpijn

Planten

Inspuiten

Snelle hartslag

Opgewekt

Hongerig

Stinken

Bewusteloosheid

Roken

Misselijkheid

Duizelig

Angstig

Ruzie maken

Drugsdealer

Feestje

Dwingen

Snuiven

Wasmiddel

Geld
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Opdracht
De groepen staan in twee rijen. Er staat een borstel op ongeveer 10 meter voor de groepen. Een
leider laat de borstel vallen. Vooraleer de borstel valt moet een ploeglid de borstel vangen en er
een improvisatie mee doen, bijvoorbeeld “voor mij is dit een tandenborstel”. Als de borstel op de
grond valt dan is dit ploeglid uitgeschakeld. Er gaat afwisselend van elke groep één iemand naar
voor.
Opdracht
Vind 5 nieuwe JRK-regels uit die jij belangrijk vindt en beeld deze uit voor de andere groepen. De
andere groepen raden de regels. Diegene die de meest originele én haalbare ideeën heeft, wint.

Doen
Opdracht
Wie is het? Ieder team krijgt een foto van een beroemd persoon en moet raden wie het andere
team heeft. Ze moeten dit proberen met zo weinig mogelijk vragen te bekomen. Diegene die de
persoon raadt door het minst aantal vragen te stellen, wint.

Opdracht
Pak de staart. Eén persoon is geblinddoekt en heeft een staart tussen zijn benen, de rest van de
groep moet proberen de staart af te nemen zonder getikt te worden. Je mag de staart enkel af
nemen door je hand tussen de benen van de andere persoon te steken en zo de staart te nemen.

Opdracht
Zesvlag. De ploegen hebben elk een veld. Aan het einde van hun veld liggen drie vlaggen. Hier
mogen ze een bewaker bij zetten. De bedoeling is dat ze zo veel mogelijk vlaggen in hun gebied
krijgen. Van zodra je in het veld van de andere ploeg komt kan je getikt worden. Bij de vlaggen
aangekomen niet. Als je getikt wordt keer je terug naar je eigen veld en begin je opnieuw. Als je
een vlag vast had moet je deze gaan terug leggen.
Opdracht
Film. Iedere ploeg krijgt een thema van een film waar ze in
spelen. Het is de bedoeling dat de andere ploegen raden
wat hun thema was. Ze krijgen allemaal een rol en mogen
pas opkomen als een leider het zegt. Diegene die een
thema raadt krijgt een punt.
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Thema 1: Drugs
Rollen:
Je komt van een feestje en hebt iets teveel
gedronken. Je moet overgeven
De vorige speler is jouw tegenspeler. Je
hebt speed genomen en vindt het meisje dat
daar staat mooi. Ga dat haar super
opgewekt vertellen

De vorige speler is jouw tegenspeler. Je
hebt voor de eerste keer gerookt en je vond
het niet lekker. Ga je geld terug vragen.
De vorige speler is jouw tegenspeler. Je
bent de manager van een fuif en je merkt
dat een persoon drugs bij zich heeft. Zorg
ervoor dat deze persoon niet de feestzaal
binnenkomt.

Thema 2: Mensen met een beperking
Rollen:
Je bent blind en wandelt door het park.

De vorige speler is jouw tegenspeler. Je
loopt op krukken en je bent verdwaald. Je
wil de weg vragen aan de persoon die je
daar ziet.

De vorige speler is jouw tegenspeler. Je zit
midden in een danswedstrijd en je danst
tegen je medespeler. Je zit in een rolstoel.
De vorige speler is jouw tegenspeler. Je zit
in een rolwagen en je speelt basket. Je moet
winnen van die andere speler!
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3. Vervolg
Het project wordt na de uitreiking van de Golden Labels verder gecommuniceerd naar de ouders: wat
is er gebeurd en waarom? In het volgend werkjaar, 2012-2013, staat een opfrissingsactiviteit voor de
kinderen op het programma. Hierin wordt opnieuw naar hun kennis rond het thema gepolst. Op die
manier kunnen we nagaan of de beoogde doelstellingen werden bereikt. Voor de begeleiding blijven de
gemaakte afspraken gelden.

Bijlage

Contactgegevens project:
•

Jeugd Rode Kruis-Brugge, Dirk Martensstraat 11,
8200 Sint-Andries, tel. 0475 79 08 94,
jeugd@brugge.rodekruis.be

•

Thuline Allemeersch:
allemeersch.thuline@gmail.com, 0470 69 13 29

•

Matthieu Clarysse: matthieuclarysse@gmail.com,
0477 60 59 02

