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Drugpunt Waas (Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke, Zwijndrecht en
Beveren) heeft twee nieuwe medewerkers (Lies Van Hauwenhuyse en Virginie
Reuse) die zich volop aan het inwerken zijn. Daarnaast hebben we aan heel wat
activiteiten meegewerkt en zijn er verschillende preventieve acties ondernomen.
Hieronder enkele voorbeelden:
Het materiaal van Meer van Zonder werd uitgeleend aan
verschillende organisaties zoals jeugddiensten,
scholen, gemeentebesturen, privé-initiatieven,...
De bedoeling is om hier blijvend op in te zetten.
Daarnaast werd Meer van Zonder in een ‘duivels’
jasje gestoken tijdens het WK. We gingen langs bij alle cafés om hen
te motiveren om hun niet-alcoholische kaart uit te breiden of extra
in de verf te zetten. Ze kregen hierbij 2 posters, 50 bierviltjes en een
receptenboekje. De reacties waren uiteenlopend.
Om een veilig en positief feestklimaat te bevorderen is Feestwijzer nog steeds
onze troef. Diverse lokale fuiven en ook festivals zoals Repmond
Rock, Beveren Festivalt maakten gebruik van dit concept. Ook
de uitleendienst van zitzakken en polsbandjes met
leeftijdsaanduiding verloopt vlot.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden de gemeentes Stekene, Sint-Gillis-Waas,
Beveren, Temse en Kruibeke een MEGA-fuif om de MEGA-lesjes in het zesde
leerjaar af te sluiten. Er werd gelachen, gedanst, gezongen en véél frisdrank
gedronken. Bovendien zullen scholen De Krinkel en Sint-Martinus in Zwijndrecht
vanaf dit schooljaar het MEGA-project mee uitbouwen.

Drugpunt stond met een stand op de onderwijsbeurs in
Temse om verschillende schoolpakketten terug onder de
aandacht te brengen.
Verder blijven we inzetten op een structurele samenwerking met
Huis van het Kind. We sloten ons aan bij de opstart in Kruibeke en
zijn nu ook partner in Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht.
Deze zomer stonden we met een preventiestand op
Repmond Rock, Sportfeesten KLJ Sint-Gillis-Waas, Kleur,
Beveren Festivalt en Crammerock. Bezoekers ervaarden,
dankzij de promillebrillen, hoe het is om dronken te zijn,
kregen info over alcohol en ontvingen als dank voor hun
deelname een leuk gadget.
In Temse werkten we mee aan de grote verkeershappening en opendeurdag van
de lokale politie (politiezone Kruibeke – Temse) door middel van een infostand en
sensibiliseringsactie met de promillebrillen. Op die manier werkten we aan
verdere bekendmaking.
De sportdienst van Zwijndrecht was vragende partij naar Sportivos. Dit
preventietraject werkt aan een duurzaam alcohol- en drugbeleid. Het
pakket werd, in samenwerking met CGG Vagga, voorgesteld op de
algemene vergadering van de sportclubs in Zwijndrecht.
Verder maken we volop voorbereidingen voor de studiedag Play op 23 oktober.
Dit gebeurt samen met CGG Waas en Dender, Logo Waasland, Dender en
Gezond+ en andere preventiewerkers uit het Waasland.
Hierbij geven we workshops en een voorstelling van onze
educatieve pakketten rond gamen en sociale media.
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