KORT WERKINGSVERSLAG

PREVENTIEVE

OKTOBER – FEBRUARI ‘18-‘19

ACTIES
Drugpunt Waas (Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke, Zwijndrecht en
Beveren)
Evaluatie voorbije acties:
Vormingen:
De infosessie ‘Alcohol op grootmoeders wijze’ werd gegeven in
Zwijndrecht (17/09 → 18 aanwezigen en 18/02 → 8
aanwezigen) en in Temse (29/01 → 5 aanwezigen) in het
lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. Dit is een vorming
voor 55-plussers met als doel het gesprek te openen rond
alcoholgebruik. Op die manier worden ze aangezet tot reflectie
en krijgen ze kennis over leeftijdsspecifieke risicofactoren.

De vorming ‘Als kleine kinderen groot worden’ is een
infomoment voor ouders van tieners (10-15jaar). In groep
worden er op een interactieve manier opvoedingsvragen
besproken aan de hand van filmpjes en oefeningen. In Stekene
(11/10 → 9 aanwezigen) werd de versie over tabak, alcohol en
drugs gegeven. In Kruibeke (8/11 → 20 aanwezigen) was dit
specifiek rond het thema gamen.

Studiedag ‘Play’ (23/10) rond gamen (in samenwerking met CGG Waas en
Dender, Logo Waasland, Dender en Gezond+ en andere preventiewerkers) werd
georganiseerd voor o.a. leerkrachten lager en secundair onderwijs, opvoeders,
CLB, zorgleerkrachten a.d.h.v. een algemene lezing, verschillende workshops en
een inspiratiemarkt. Er waren 88 aanwezigen.
Coaching:
15/01 alcohol- en drugbeleid van gemeente Kruibeke werd in samenwerking met
CGG Waas en Dender gefinaliseerd. Hieruit volgen nog concrete acties.
Projecten:
MEGA-lesjes in Zwijndrecht, Temse en Kruibeke zijn gestart in januari.

Croes Controle: preventieproject voor 3de graad secundair
onderwijs rond verkeersveiligheid (in samenwerking met de politie).
Beveren (28/01 – 08/02)

Campagnes:
Het materiaal van Meer van Zonder werd uitgeleend aan
verschillende organisaties zoals jeugddiensten, scholen,
gemeentebesturen, privé-initiatieven,...

Tournée Minérale: Stichting tegen Kanker en VAD/De Druglijn roepen
opnieuw alle Belgen op om even stil te staan bij hun alcoholconsumptie
door de maand februari geen alcohol te drinken. De nieuwe campagne zoomt in
op een aantal gezondheidsvoordelen van minderen met alcohol.
Kick off + persmoment (18/01) in Waasland Shoppingcenter, Sint-Niklaas.
Er werden hierbij 192 mensen ingeschreven.
Daarnaast waren er lokale inschrijfmomenten. In elke gemeente ging de Tournée
Minérale-stoel op toer. Waar de stoel stond, kon je je inschrijven voor Tournée
Minérale. Er werd een fotowedstrijd aan gekoppeld. De winnaars krijgen een bon
ter waarde van 50 euro van het shoppingscenter.
-

Kruibeke: 22/01 (markt)
Sint-Gillis-Waas: 25/01 (Huldiging van de Sportlaureaten 2017 – 2018)
Stekene: 26/01 (sporthal)
Beveren: 29/01 (markt)
Temse: 01/02 (markt) en (JOC)
Zwijndrecht: 15/02 (kerkplein)

Alle gemeentes maakten een eigen team aan voor inwoners en/of personeel:
-

Gemeente Temse: 65
Gemeente Beveren: personeel 87 inwoners 26
Gemeente Zwijndrecht: 33
Gemeente Stekene: personeel 14 inwoners 11
Gemeente Sint-Gillis-Waas: 16
Gemeente Kruibeke: 54

LOD’s:
08/11 Temse
12/11 Stekene
07/12 Beveren
17/01 Sint-Gillis Waas
07/02 Kruibeke
11/02 Zwijndrecht
Gevolgde vormingen:
-

Basisvorming Alcohol en Drugpreventie
Basisvorming Motiverende Gespreksvoering
Seminarie over Nieuwe Psychoactieve Stoffen
Vorming ‘Voordrachten geven over het alcohol- en drugthema’
Impulsdag: ‘in de roes van mensen met een beperking’

Vaste overlegstructuren:
Preventieteam
TIP en TIPI (Drugpunten)
Werkgroep Kwaliteit: Lies
Werkgroep Website: Karen
Werkgroep Feestwijs: Ilka (preventiewerker Beveren)

BEGELEIDINGEN
Aanmeldingen per gemeente

Begeleidingen okt 18 - feb 19
vroeginterventie -25 jaar

vroeginterventie +25 jaar
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