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VOOR NIETS
GAAT DE ZON OP…
Als collega in het werkveld of trouwe
sympathisant van onze werking krijgt
u dit tijdschrift momenteel gratis toegezonden.
Het maken, drukken en versturen van dit
tijdschrift is natuurlijk niet kosteloos. We
houden er echter aan u vier maal per jaar
in woord en beeld te informeren over
het reilen en zeilen in en rond De Kiem.
We kiezen er ook voor dit nog steeds te
doen via een verzorgd tijdschrift en niet
enkel langs digitale weg.
Weet u ons tijdschrift en onze werking te
waarden? Dan kan u ons steunen door
een abonnementsgeld van 15 euro te
storten op:
BIC GEBABEBB/IBAN
BE27 0012 1652 3173.
Hiermee kunnen we net de gemaakte
onkosten voor uw tijdschrift vergoeden.
Beter nog, doe een maandelijkse storting van (minimum) 5 euro per maand
op de rekening van De Kiem. Hiervoor
ontvangt u eenmaal per jaar een attest
voor fiscale vrijstelling en vier keer per
jaar ons tijdschrift. Zo’n doorlopende
betalingsopdracht start je zelf op via
je internetbankieren op bovenstaand
rekeningnummer van De Kiem.
Stuur vervolgens een mailtje met je contactgegevens naar admin@dekiem.be.
Zo kan onze administratie dit registreren
en er voor zorgen dat je ons tijdschrift
en een fiscaal attest ontvangt.
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Ook voor eenmalige giften vanaf 40 euro
kan u al een attest voor fiscale vrijstelling bekomen.
Hoe dan ook blijft u ons tijdschrift verder
ontvangen en kan u ook op onze website
en onze Facebook-pagina terecht om ons
te volgen.
www.dekiem.be
www.facebook.com/De-Kiem-1526051204280905/

Voorwoord

KOM JE OOK?
Het nieuwe werkjaar is al terug als een
sneltrein vertrokken. Toch blijft het belangrijk om even halt te houden en het
vorige werkjaar te analyseren.
Zowel het residentieel programma van
De Kiem als de verschillende ambulante
centra hebben vorig jaar op volle toeren
gedraaid met bezettings- of prestatiecijfers boven de 100%. Daaruit blijkt duidelijk dat de medewerkers van De Kiem
zich terug keihard hebben ingezet voor
deze doelgroep.
Het toont ook aan dat gespecialiseerde
drughulpverlening een absolute noodzaak is. Het aantal jongeren en volwassenen dat verslaafd geraakt aan illegale
drugs neemt – jammer genoeg – zeker
niet af. Hoewel veel druggebruikers nog
steeds veel verschillende middelen
misbruiken, zien we toch een sterke
verschuiving van verdovende middelen
(zoals heroïne) naar meer stimulerende
middelen (cocaïne en amfetamines).
Naast het feit dat we een jaar achter de
rug hebben met hoge bezettingscijfers
is er de nieuwe evolutie waarbij er meer
in netwerken wordt gewerkt. Zowel op
organisatieniveau als op cliëntniveau
betekent dit meer overleg en vergaderen. Een positieve evolutie in het belang
van de cliënt, maar de overheid (die de
prestatienormen vastlegt) moet beseffen dat overleg ook tijd vraagt en dat dit
niet eindeloos te combineren valt met
een hoge prestatiedruk. Nu de Vlaamse
overheid de bevoegdheid overneemt van
de revalidatiecentra voor drugverslaafden is dit het ideale moment om dit te

herbekijken en terzelfdertijd ook ruimte
vrij te maken om meer aanklampend en
outreachend te kunnen werken.
Eind vorig jaar sloot De Kiem een contract
af met de politiezone Regio Puyenbroek
om ook daar een drugpunt op te starten. Dit is de vierde politiezone waar
De Kiem wordt gevraagd om een drugpunt-werking te realiseren. Deze OostVlaamse drugpunten kunnen tot eind
dit jaar ook rekenen op een Provinciale
financiële ondersteuning. Dit stopt omdat
de Provincies worden afgeslankt en geen
persoonsgebonden initiatieven meer mogen nemen. Vlaanderen zal deze werkingen vanaf 2019 verder ondersteunen en
zelfs uitzoeken of dit Oost-Vlaams model
ruimer kan worden toegepast.
Vorig jaar zijn we gestart met de uitbouw
van een vrijwilligerswerking voor De Kiem.
Met succes. vandaag zijn er al verschillende vaste vrijwilligers die zich op regelmatige basis engageren voor specifieke
taken binnen het programma. Dit is een
positieve evolutie die nog meer aantoont
dat het programma van De Kiem een
“community based” model is.
De mama van Lina is blij dat ze terug een
goede band heeft met haar dochter nadat
deze een programma volgde in De Kiem.
Ouders met een kind verslaafd geraakt
aan drugs maken gedurende jaren een
moeilijke periode door en staan er vaak
alleen voor. Zij doen hun uiterste best om
hun kind te overtuigen zich te laten helpen. En dat gaat met vallen en opstaan.
Hoop en ontgoocheling volgen mekaar
soms razendsnel op.

Nick zegt het vlakaf: “Ik ben afgekickt
omdat ik moest van Justitie”. Achteraf
is hij blij dat die druk er was. Iemand
opsluiten in de gevangenis is niet de
oplossing voor iemand met een verslavingsprobleem. Maar op een bepaald
moment kan justitiële druk er wel voor
zorgen dat iemand een stap richting
hulpverlening zet. Gaan we jongeren
die zichzelf verloren hebben aan hun
lot overlaten of blijven aanklampen en
sturen in de richting van een oplossing?
Op die manier laat Justitie eigenlijk de
globale maatschappelijke stem horen om
een verslaafde te helpen beslissingen te
nemen richting herstel.
Een steun die vele ouders allicht sterk
waarderen. Die hen het gevoel geeft er
niet alleen voor te staan. De drugbehandelingskamer in Gent is een mooi voorbeeld van hoe dit kan uitgewerkt worden. Een justitiemodel dat vlug handelt
en volop inzet op de ondersteuning van
herstelmogelijkheden.
Op 3 juni houdt De Kiem een opendeurdag. Kom je ook?

Dirk Vandevelde
Directeur
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Jaarverslag

JAARVERSLAG 2017
Na het vieren van 40 jaar De Kiem in
2016 beloofde 2017 een wat rustiger
werkjaar te worden. Toch werd het een
bijzonder jaar dat zich vooral kenmerkte
doordat De Kiem meer naar buiten is
getreden. Door het Canvas-programma
Radio Gaga kregen we heel wat aandacht
in de media en heel wat positieve reacties. Daarnaast werden we actiever
op Facebook, namen we met verschillende acties deel aan de Warmste Week
en maakten we de keuze om op zoek
te gaan naar een aantal enthousiaste
vrijwilligers.
Dit leidde er toe dat de bewoners van
de therapeutische gemeenschap onder
begeleiding van enkele vrijwilligers trainden voor deelname aan de 20 km van
Brussel, dat er nu een vaste vrijwilliger is
in de onthaalafdeling en dat er iemand
uit de buurt alle fietsherstellingen in de
TG komt begeleiden.
Als voorbereiding op de beleidsplanning
voor de periode 2018-2022 werd in het
voorjaar een tevredenheidsonderzoek
gedaan bij alle medewerkers en in het
najaar deden alle teams een SWOTanalyse van de eigen deelwerking.
De preventiewerking kreeg positieve
evaluaties van de betrokken politie
zones, er werden nieuwe contracten
afgesloten en in de politiezone Regio
Puyenbroeck (de gemeenten Wachtebeke, Zelzate, Lochristi en Moerbeke)
werd een nieuwe Drugpunt-werking opgestart in samenwerking met De Kiem.
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Hiernaast vermelden we nog de interne
werkgroepen onlinehulpverlening en
gezondheids-promotie, de druk van
nieuwe folders en het in samenwerking
met de universiteit Gent uitwerken van
een nieuw monitoringsysteem dat de
kwaliteit van leven van onze cliënten
op geregelde tijdstippen zal bevragen
vanaf 2018.
Tot slot bleef er ook in 2017 vanuit het
beleid heel wat aandacht en tijd gaan
naar de evoluties op macro-niveau.
De inkanteling van de drughulpverlening
in de geestelijke gezondheidzorg vereist een nieuwe positionering en andere
vormen van samenwerking, met nieuwe
actoren binnen verschillende netwerken.
In het voorbije werkjaar hebben alle
deelwerkingen de vooropgestelde para
meters behaald.
De bezettingscijfers stijgen in het ambulant centrum te Ronse/Geraardsbergen
van 97,22% naar 101,64% en residentieel van 98,38 % naar 109,29 %. Het
ambulant centrum te Gent haalt een
bezetting van respectievelijk 110,5 %
(voor het individueel programma) en
100 % (voor de groepsvorming) tegenover
respectievelijk 135% en 142% in 2016.
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In 2017 stijgt het aantal aanmeldingen in het AC Ronse-Geraardsbergen (van 275
naar 312) en binnen de introductie voor het residentiële programma (van 242 naar
255). In het ambulant centrum te Gent merken we een lichte daling (van 285 naar
277). Rekenen we hierbij ook de personen die werden bereikt via de gevangeniswerking (101), via spuitenruil (51) en via vroeginterventie (120), dan bereikt De Kiem
op jaarbasis opnieuw meer dan 1000 personen (1085 in 2016 en 1116 in 2017).
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Al deze aanmeldingen resulteren in 141 individuele begeleidingen in het AC Gent,
187 individuele begeleidingen in het AC Ronse/Geraardsbergen en in 46 opnames
in het residentiele programma. Binnen degevangenisweerking worden 101 gedetineerden begeleid in het voorbije werkjaar en in de preventiediensten tellen we
net als vorig jaar 120 vroeginterventies.
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Gemiddelde leeftijd & percentage vrouwelijke cliënten
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2014
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Een analyse van de cliëntkenmerken leert ons dat de gemiddelde leeftijd van de
cliënten lichtjes stijgt in Ronse/Geraardsbergen (tot 32 jaar), gelijk blijft in Gent
(op 33 jaar) en residentieel daalt (tot 29 jaar).
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24

23
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24

21

33

20
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Het percentage vrouwelijke cliënten daalt in de ambulante deelwerkingen (in Gent
is dit 10% t.o.v. 17% in 2016), in Ronse/Geraardsbergen 17% t.o.v. 18% in 2016)
en stijgt residentieel tot 26% t.o.v. 20% in 2016.

SPUITENRUIL
Spuitenruil 2016

Ronse

Geraardsbergen

Totaal

Verstrekking 2016
2017

147 spuiten
480 spuiten

1915 spuiten
6495 spuiten

2062
6975

Recuperatie 2016
2017

600 spuiten
0 spuiten

3765 spuiten
14650 spuiten

4365
14650

7
6

25
45

32
51

Contacten 2016
2017

Sinds mei 2015 bieden de ambulante
centra van De Kiem in Ronse en Geraardsbergen spuitenruil aan in samenwerking
met Spuitenruil Vlaanderen. In het Ambulant Centrum van Gent doen we enkel
aan recuperatie van gebruikte naalden.
Spuitenruil heeft tot doel besmettelijke
aandoeningen en andere gezondheids-
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risico’s te voorkomen, het besmettingsgevaar bij andere bevolkingsgroepen te
voorkomen en het aanzetten tot meer
zorg en hulpverlening via gerichte doorverwijzing.
In Ronse werden bijna geen spuiten verdeeld of gerecupereerd. In Geraardsbergen werden 6495 spuiten verdeeld en

14650 spuiten gerecupereerd (t.o.v. respectievelijk 1915 en 3765 in 2016). Deze
cijfers stegen aanzienlijk aangezien we
sinds september 2017 ook gestart zijn
met spuitenruil voor injecterende gebruikers die geen cliënt zijn van De Kiem.

Voornaamste product
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6%
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13%
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16%
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29%

Amfetamines
14%
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Heroïne
13%

2%

Ketamine 4%
Mefedrone 2%

XTC 1%
Medicatie 1% Mefedrone 1%
Speedball 1%
Ketamine 1%

XTC 1%
Medicatie 1% Mefedrone 1%
Methamfetamine 1%
Ketamine 1%

Alcohol
11%
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18%

Cocaïne
36%
Cannabis
25%

GHB 1%

Cocaïne
16%

Gent
In het ambulant centrum te Gent wordt
cocaïne nog steeds het meest als voornaamste product vermeld (36%) met
daarna cannabis (25%). In Ronse/Geraardsbergen wordt cannabis bijna zo
vaak als heroïne als voornaamste product vermeld (respectievelijk 27% en
29%), met daarna amfetamines en cocaïne (beiden 16%). Residentieel wordt

Cannabis
27%

Cocaïne
39%

Cannabis
16%

Ronse/Geraardsbergen

Residentieel

de top drie van voornaamste producten
cocaïne (39%), amfetamines (18% net
als in 2016) en pas op de derde plaats
heroïne (met 13% t.o.v. 39% in 2016).
Kanttekening blijft dat de scoring van
het voornaamste product door cliënten enigszins subjectief is, aangezien
velen verschillende producten samen
gebruiken.

Ook dit jaar is het percentage cannabisgebruikers in alle afdelingen niet
onaanzienlijk: residentieel is dit 11%,
in Gent 25 % en in Ronse/Geraardsbergen 27%.

Justitiële situatie
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%
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In het ambulant centrum te Gent staan de meeste cliënten onder proefzorg (36%) of
probatie (22%). In Ronse/Geraardsbergen en residentieel heeft de grootste groep
cliënten geen justitiële druk (respectievelijk 64 en 70%).
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Doorverwijzers
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De Kiem bereikt in zijn verschillende afdelingen vnl. cliënten uit Oost-Vlaanderen. In de
TG komt 36% uit Oost-Vlaanderen, 26% uit
West-Vlaanderen en 24% uit Antwerpen.
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In Gent komt 26% op initiatief van de druggebruiker zelf of van zijn omgeving, in Ronse/Geraardsbergen is dit 47% en residentieel 49,5%.

100

De onthaalafdeling slaagt er in om zo’n 57%
van de opgenomen bewoners te motiveren
voor een verdere behandeling in de TG. Opvallend is dat in het voorbije werkjaar de
onthaalafdeling niet als vangnet diende te
fungeren voor bewoners die in de TG of het
HWH in moeilijkheden kwamen. Zo’n 53% van
de bewoners die de therapeutische gemeenschap (en Tipi) verlaten gaan over naar het
Halfweghuis. Twee bewoners kiezen er met
advies voor hun traject verder te zetten in het
behandelingsprogramma van Adic met het oog
op een re-integratie in het Antwerpse. De gemiddelde verblijfsduur in de TG is 256 dagen.
Gent

Ronse

Residentieel

GEVANGENISWERKING
De Kiem blijft actief in het B.leave-
project in het penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede en op de Drugvrije
Afdeling in de gevangenis te Brugge. Het
B.leave-project 2016-17 werd afgesloten met 17 (van de 18) deelnemers. Het
nieuwe project 2017-2018 ging in oktober van start met 2 maal 9 deelnemers.
Op jaarbasis werden in de gevangenis te
Ruiselede 37 gedetineerden begeleid.
Ook in 2017 was er een groot verloop
van deelnemers aan de terugvalpreventiesessies in de gevangenis van Brugge,
wat een regelmatige bijsturing van de
groepsindeling noodzakelijk maakte en
nefast bleek voor de groepscohesie en
het vormingsproces. Opnieuw werd in
samenspraak ingezet op heel wat individuele gesprekken om deelnemers te
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screenen en een aantal gedetineerden
individueel te coachen.
In het voorjaar bracht de directie van
de drugvrije afdeling (DVA) te Brugge
een werkbezoek aan het residentieel
programma van De Kiem. Men denkt
immers na over een meer gefaseerd
concept voor de beide DVA-secties.
Op jaarbasis werden in de gevangenis
van Brugge 64 verschillende gedetineerden begeleid.
Het is duidelijk dat verschillende actoren in het werkveld die hun projecten
willen continueren in concurrentie komen te staan om de beperkte budgettaire middelen binnen te halen. Bovendien zorgen bevoegdheidsdiscussies

tussen Justitie, Volksgezondheid en
Welzijn voor de nodige vertraging of
blokkering.
De Kiem investeerde mee in het concept
en de opstart van de TANDEM (de vroegere CAP-werking die nu verruimd werd
naar geestelijke gezondheidsproblematieken) en schaarde zich ook als partnerorganisatie achter het vernieuwend
gedachtengoed van vzw De Huizen.

DRUGPUNTEN
De Kiem heeft vier Drugpunten, m.n. in de
politiezones Wetteren-Wichelen-Laarne,
Rhode-Schelde (de gemeenten Oosterzele, Melle, Merelbeke en Destelbergen)
en Assenede-Evergem en sinds november 2017 ook in de politiezone Regio
Puyenbroeck (de gemeenten Lochristi,
Wachtebeke, Moerbeke en Zelzate).
Twee strategische doelstellingen staan
bij deze diensten voorop: lokale preventie
en vroeginterventie (informatie, advies
en begeleiding), verder afgekort als VI.

Wetteren - Wichelen - Laarne
14% alcohol
18% cannabis
12% speed
5% cocaïne
10% gamen
38% heroïne
5% gokken

Drugpunt organiseert preventieactiviteiten
op maat van verschillende doelgroepen
en volgens hun behoeften: kinderen en
jongeren in lager of secundair onderwijs,
jongvolwassenen die een rijbewijs halen,
jongeren die fuiven of op kamp gaan, ouders, ouderen en alle volwassen burgers…
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van bestaande of nieuw uitgedachte preventiepakketten of –campagnes: ‘Lol zonder alcohol’, ‘Vlucht naar avatar’, ‘Zot op kamp’,
‘Mijn kind en gamen’, ‘Effe uitblazen’,
‘Meer van zonder’, ‘Quality Nights’… enz,
en ook van eigen workshops op maat.
In 2017 worden in Drugpunt WetterenWichelen-Laarne 37 vroegbegeleidingen
gerealiseerd, in Rhode-Schelde betreft
dit 47 begeleidingen en in Assenede-
Evergem 25. In het nieuwe Drugpunt Regio
Puyenbroeck worden reeds 11 vroeginterventies gerealiseerd. De politie is hierbij
de belangrijkste doorverwijzer.

43% info/advies
27% doorverwijzing
5% afhakers

Rhode & Schelde
21% alcohol
40% cannabis

problematisch gebruik

De belangrijkste producten bij aanmelding in
Wetteren-Wichelen-Laarne zijn heroïne (38%), cannabis (18%), alcohol (14%) en speed (12%). Ook problemen met gamen (10%) en gokken (5%) komen voor.
Type begeleiding: 43% info/advies, 27% doorverwijzingen, 17% VI beginnend gebruik en 8% VI
regelmatig-problematisch gebruik.

Assenede - Evergem
8% alcohol

32% doorverwijzing
12% VI ouders

12% gamen

17% VI beginnend gebruik
8% VI regelmatig

12% info/advies

10% cocaïne

14% VI beginnend
gebruik
25% VI regelmatig

10% polytox

problematisch gebruik

De producten bij aanmelding in de politiezone Rhode
& Schelde zijn : cannabis (40%), alcohol (21%),
gamen (12%), polytox (10%) en cocaïne (10%).
Type begeleiding: 12% info/advies, 32% doorverwijzingen, 12% VI ouders, 14% VI beginnend gebruik en
25% VI regelmatig-problematisch gebruik. Bij 80%
werd de vroeginterventie afgewerkt zoals voorzien.

Puyenbroeck
1% doorverwijzing

48% cannabis

3% VI ouders

4% medicatie

2% VI beginnend

28% cocaïne
12% amfetamine

Dirk Calle
Beleidsmedewerker

gebruik
2% afhakers
3% reeds in ambulante
begeleiding

Belangrijkste producten bij aanmelding in Assenede-

Belangrijkste product bij aanmelding: cannabis.

Evergem zijn: cannabis (48%), cocaïne (28%) en
amfetamines (12%).
Type begeleiding : 7 info/advies, 5 doorverwijzingen,
3 VI ouders, 6 VI beginnend-problematisch gebruik,
4 VI regelmatig-problematisch gebruik. 8 haakten
af/kwamen niet opdagen. 2 begeleidingen lopen
nog steeds.
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DRUGPUNT REGIO
PUYENBROECK VAN START…
Sinds november 2017 werkt de lokale politiezone Regio Puyenbroeck
samen met De Kiem voor de organisatie van een Drugpunt om de
preventie en vroeginterventie in de
regio te behartigen.
De lokale politiezone Regio Puyenbroeck betreft de gemeenten
Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke
en Zelzate. Voorheen werkte de
gemeente Zelzate samen met de
gemeenten Evergem en Assenede
in het Drugpunt ELZA. Deze samenwerking werd echter stopgezet en in
de politiezone Assenede-Evergem
ging men vervolgens samenwerken
met De Kiem voor de opstart van het
Drugpunt Assenede-Evergem.
Geïnspireerd door de positief ervaren samenwerking met De Kiem in
andere politiezones kwam in 2017
vanuit de politiezone Regio Puyenbroeck de vraag om ook daar de
handen in elkaar te slaan om een
Drugpunt op te starten. Regio Puyenbroeck is aldus de vierde politiezone die samen met De Kiem een
Drugpunt uitbouwt; meteen het
achtste Drugpunt in de provincie
Oost-Vlaanderen

manier laten omgaan met genotsmiddelen. Er gaat hierbij bijzondere aandacht uit naar gebruikers
van alcohol en drugs, de directe
omgeving van deze gebruikers en
intermediairs die voor hun werk
in contact staan met (potentiële)
gebruiker(s) of werken met risicogroepen. Drugpunt kan ook vorming
of ondersteuning geven aan scholen, sportclubs, jeugdbewegingen
of voorzieningen in het ontwikkelen
van een drugbeleid. Een tweede luik
vormt de vroeginterventie waarbij
men begeleiding aanbiedt aan beginnende gebruikers met bijzondere
aandacht voor de vertrouwelijkheid
van deze contacten. Hieruit kan al
dan niet ook een verdere hulpverlening voortvloeien.
Op regelmatige basis zullen voortaan alle partners die in de regio Puyenbroeck op een of andere manier

Drugpunt Regio Puyenbroeck richt
zich naar iedereen die werkt, woont,
naar school gaat of verblijft in de
gemeenten Lochristi, Wachtebeke,
Moerbeke en Zelzate. Lisa De Ridder
is de nieuwe voltijdse medewerker
voor dit Drugpunt.
Drugpunt verstaat onder drugs zowel
legale als illegale genotsmiddelen
en ook verwante fenomenen zoals
gokken en gamen. Samen met Drugpunt wil de politiezone de bevolking
op een kritische en verantwoorde

10

DE KIEM

Kaart van alle Oost-Vlaamse drugpunten

bezig zijn rond het thema drugs worden samengebracht in een Lokaal
Overleg Drugs (LOD).
Lisa De Ridder
Drugpunt Regio Puyenbroeck
Wil je met je vereniging of school
een preventieactiviteit, sensibiliseringscampagne of vormingsactiviteit in de regio organiseren? Stel je
je vragen bij je eigen druggebruik
of dat van iemand uit je omgeving?
Wil je correcte informatie over genotsmiddelen?
Contacteer:
Lisa De Ridder
Drugpunt Regio Puyenbroeck
0472/17.48.82
Lisa.deridder@drugpunt.be
www.drugpunt.be/regio-puyenbroeck

Vrijwilligerswerk

EEN WEEK
OM TE BEDANKEN
Van 3 tot 11 maart 2018 vierden we ook
in De Kiem de ‘Week van de Vrijwilliger’.

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag
opnieuw, anderen maken zich met
momenten vrij. De één heeft veel
tijd, de ander wat minder. Maar
één ding hebben ze gemeen: die
duizenden vrijwilligers zetten zich
onbezoldigd en uit vrije wil in voor
een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in een organisatie. Ze zetten hun talenten in en
doen dat meestal met veel plezier
en voldoening. Om al die mensen,
die vaak achter de schermen hun
steentje bijdragen, te bedanken is
er ‘Dé Week’. Tijdens ‘Dé Week van
de Vrijwilliger’ laten we samen zien
dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden. Ook in De Kiem is dit
niet aan ons voorbijgegaan.
Enige tijd terug reeds maakten we
de beleidskeuze om actiever op
zoek te gaan naar een aantal vrijwilligers om onze werking te ondersteunen. Het moment van de Radio
Gaga uitzending op Canvas leek ons
de ideale periode om dit te doen,
omdat we dan meer aandacht voor
onze werking konden verwachten.
Er werd een oproep voor vrijwilligers
geplaatst in de regionale krant van
Gavere en op andere sites en in de
gemeente werden ook affiches en
flyers verdeeld. Verschillende kandidaat vrijwilligers reageerden positief op onze oproep en vervolgens
gingen we op zoek naar de juiste afstemming tussen onze noden en de
verwachtingen van deze kandidaten.
Dit alles leidde er toe dat enkele
vrijwilligers uit de buurt zich nu vast

hebben geëngageerd in onze werking. Rudy zorgt voortaan samen
met de bewoners voor een degelijke herstelling van alle fietsen,
Tania komt babysitten in de Tipi
en Charlotte geeft sport in de onthaalafdeling. Frank begeleidt mee
onze bewoners en staat ze bij in
verre verplaatsingen. Hij steekt ook
de handen uit de mouwen voor ons
eetfestijn.
Uit een korte babbel met Frank
blijkt alvast hoe tevreden hij is
van zijn bijdrage als vrijwilliger.
Hij kwam in contact met De Kiem
na een gesprek met de plaatselijke
postbode, die wist dat we op zoek
waren naar vrijwilligers.
“Ik heb voldoening van mijn werk
in De Kiem” zegt hij “omdat ik als
ervaringsdeskundige kan werken
met jongeren die dezelfde problematiek hebben als waar ik 20 jaar
geleden heb voorgestaan”.
“Ik keek er echt naar uit om aan de
slag te kunnen gaan en mijn steentje bij te dragen als vrijwilliger. Ik
was aangenaam verrast door de
huiselijke sfeer in De Kiem en hoe
de bewoners er worden opgevangen. Ik doe dit echt heel graag en
heb er heel wat nieuwe en leuke
mensen leren kennen”.
Frank is dankbaar voor de kansen
die hij bij ons krijgt. Hij overweegt
nu om een opleiding tot begeleider
te starten en droomt er al van om,
wie weet, ooit in De Kiem te werken.
Krista De planter
Verantwoordelijke onthaalafdeling

JA, IK WORD VRIJWILLIGER!
Je engageren als vrijwilliger…, misschien wel iets
voor jou!?
Ben je dynamisch, enthousiast en wil je je engageren
in De Kiem voor een of meerdere activiteiten op een
regelmatige basis (wekelijks, 14daags…) neem dan
contact op met Krista De planter:
Krista.deplanter@dekiem.be of 09/389 66 69
We zijn op zoek naar jou…
• om te babysitten in onze ouder-kind-unit, zodat
de ouder er even tussenuit kan (in afspraak met
de betrokken ouder, op een moment dat voor
beiden past).
• om bewoners te vergezellen naar de dokter, de
tandarts, de rechtbank… onkosten worden vergoed.
• om mee de handen uit de mouwen te steken op
onze jaarlijkse opendeurdag in mei of juni. Dit
samen met medewerkers, bewoners en hun familieleden.
• om onze bewonersgroep te begeleiden om samen
te sporten of een nieuwe sport of activiteit aan te
leren (in de week of in het weekend).
• omdat jij als ex-bewoner een hoopvol en positief
verhaal kan vertellen over je programma in De
Kiem en hoe het daarna verder met jou is gelopen.
• omdat jij je contacten in het bedrijfsleven of in
serviceclubs wil aanspreken om onze projectfinanciering te ondersteunen.
… en hebben je ook iets te bieden.
• een kennismaking op proef met onze organisatie
en werking, voor jij je echt engageert.
• concrete afspraken rond je engagement als vrijwilliger, met ruimte voor eigen inbreng en voldoende
overleg.
• een verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking
die je kan ondersteunen waar nodig.
• een onkostenvergoeding en verzekering.
• kennismaking met de doelgroep en praktijkervaring binnen de drughulpverlening.
Voor wie?
• Familie, ex bewoners, buurtbewoners of andere
geïnteresseerden.
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De Warmste Week

IEDEREEN ZORGT

VOOR IEDEREEN …
Ook in 2017 werd de week voor Kerst
opnieuw ‘De Warmste Week’. Dit keer
kon De Kiem niet ontbreken. Het werd
een fantastisch avontuur.
Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram
Willems leefden opnieuw een week
lang in de kou en draaiden platen voor
de meer dan 1000 goede doelen van
Music For Life. Dit keer kon De Kiem
niet ontbreken en besloten we ons te
registreren als goed doel. We hoopten
natuurlijk op wat respons, maar niemand had ooit kunnen denken dat het
zo’n vaart zou lopen.
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Er werden heel wat acties op poten
gezet ten voordele van De Kiem, en
dit vanuit verschillende hoek. Van een
12-urenloop tot een kaarting of het verkopen van kerstkaarten. Van het veilen van sporttruitjes tot het verkopen
van mocktails, een Justice for life-fuif,
een H-bar for life en een eigen Soep
for life-actie. Weken aan een stuk zetten mensen zich in om, onder andere
voor De Kiem, zo veel mogelijk geld in
te zamelen. Die warmte van buurtbewoners, ex-cliënten, familieleden, collega’s en sympathisanten voelden we
tot in Gavere. De berichten over hoeveel
de verschillende acties telkens hadden
opgebracht bleven maar komen en dat
deed ons niet alleen enorm veel deugd,
maar het bracht ook begeleiders, bewoners en cliënten dichter bij elkaar.
Zelf namen we ook deel aan verschillende initiatieven ten voordele van De
Kiem. Zo werd er met de ganse bewonersgroep 12 uren aan een stuk in de
sneeuw gelopen in Dikkelvenne. Samen met enkele bewoners legden we
maar liefst 110 kilometer al lopend af
op de Warmathon in Gent en met alle
bewoners samen verkochten we bijna
200 liter soep.

te Wachtebeke waar Studio Brussel
dit jaar voor de eerste keer zijn Music
for Life-studio had opgetrokken. Daar
gingen we de ouders van Nicolas en
hun achterban bedanken. Nicolas verbleef een aantal maanden in De Kiem
en overleed enige tijd later na een
lange strijd tegen de drugs. Door het
verkopen van kerstkaarten en het veilen van truitjes van bekende sporters
wilden zijn ouders de nagedachtenis
van hun zoon eren en hun dankbaarheid tonen naar De Kiem, waar Nicolas
zo goed was opgevangen. De familie
van Nicolas haalde met al z’n acties
uiteindelijk het fantastische bedrag van
€ 22.308 op.

Als kers op de taart gingen we op 22 december met onze bewonersgroep naar
het Provinciaal Domein Puyenbroeck

Michelle Christiaens
Begeleidster in de therapeutische
gemeenschap

DE KIEM

Alle acties ten voordele van De Kiem
brachten samen maar liefst € 37.053,38
op. Daar zijn we natuurlijk ongelofelijk
dankbaar voor. Met de collega’s zijn we
nu volop bezig een aantal projectvoorstellen uit te werken en te becijferen
zodat we samen kunnen beslissen hoe
we dit geld het beste kunnen besteden.
We kunnen terugblikken op een deugddoend en warm jaareinde, met steun van
overal rondom ons. Bedankt daarvoor!

De Kiem mocht in 2017
steun ontvangen van:
De Familie van Nicolas
De Heemkring te Moortsele
De jeugdwerking van KSC Dikkelvenne
Brasserie Versus
Het Torfs-fonds
De Oost-Vlaamse justitie, politie en
balies
De Dikkelvense Feesten
Kiwanis Zottegem
Kiwanis Oosterzele
Kiwanis Wielsbeke
Rotary Gavere
Lions Club De Pinte
Febelco
Vissers & Smit Hanab NV

Opendeurdag

OPENDEURDAG OP
ZONDAG 3 JUNI

Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseert De Kiem opnieuw
een opendeurdag voor geïnteresseerden, sympathisanten
en dorpsgenoten. Ook collega’s uit het werkveld zijn van
harte welkom!
Zo’n opendeurdag is een prima gelegenheid om de werking
van De Kiem te leren kennen en terzelfdertijd ons ook een
duwtje in de rug te geven. We starten met een BBQ à volonté
en daarna is er gelegenheid tot een begeleide rondleiding in
de gebouwen van De Kiem. Er is bovendien een rommelmarkt,
een tombola, een koffie- en dessertbuffet, kinderanimatie,
een begeleide streekwandeling en een muziekoptreden.
Kortom, alles is aanwezig voor een gezellig namiddagje uit.

Op zaterdag 02 juni worden alle stafleden en de familieleden
van onze bewoners uitgenodigd voor het jaarlijks graduatiefeest. In beperkte kring worden dan de bewoners gevierd die
hun programma in De Kiem succesvol hebben beëindigd, met
aansluitend de BBQ.
Op zondag 03 juni volgt dan de eigenlijke opendeurdag met
BBQ. Inschrijven voor deze opendeurdag is niet nodig. Inschrijven voor de BBQ kan je binnenkort doen via onze website:
www.dekiem.be. Tot dan!
Dirk Calle
Beleidsmedewerker
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Familie aan het woord

BEDANKT DAT JE HEBT
VOLGEHOUDEN…
Lina was 14 jaar toen ik voor het eerst zag dat er
iets niet klopte…
Na veel praten en discussies kwam ik te weten dat
ze wel eens iets geprobeerd had. Het bleef met
haar steeds op en af gaan, met vele beloftes, weinig hoogtes en veel laagtes. Om een lang verhaal
kort te houden, dat ging zo door totdat ze ongeveer
een jaar of 24 was. Toen ging het van kwaad naar
erger en niet veel later ging het echt niet meer…
Onze zoektocht naar een geschikte opname begon,
vele pogingen volgden, die echter allemaal in niets
eindigden.
Op een gegeven moment heb ik dan toch enige
afstand gehouden en was Lina 2 jaar dakloos. Af
en toe zag ik ze natuurlijk wel als ze honger had
of geen plek meer om te slapen. Begin juli 2015
kwam er eindelijk een lichtpuntje in de duisternis.
Ze kwam thuis zeggen dat ze zich ging laten opnemen in De Kiem.
We hoopten toen met een klein hartje dat dit niet
de zoveelste loze belofte was en sprokkelden weer
onze moed bij elkaar. Voor het eerst in veel jaren had
ik het gevoel dat het ging werken. En ja, … na veel
vallen en opstaan heb ik uiteindelijk mijn dochter
terug! En ik zie dat ze terug gelukkig is! Ze is opnieuw
met haar studies begonnen en heeft een fijne vriendenkring. Die vrienden kennen haar verleden wel,
maar nemen haar gewoon voor wie ze is. Voor mij
is het belangrijkste dat wij onze moeder/dochter
relatie van vroeger terug hebben!
Bij deze wil ik De Kiem hartelijk bedanken. Een dikke
pluim aan het team daar en ook jij bedankt Lina, dat
je hebt volgehouden. Ik ben trots op je!
De mama van Lina
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Bewoner aan het woord

OMDAT IK MOEST…

Eerlijk gezegd, ik kwam niet naar De
Kiem met het gedacht om van mijn
verslaving af te geraken, maar omdat
ik moest van Justitie.
Ik had eigenlijk alle hoop verloren omdat ik al een kort programma achter de
rug had. Ik zette me wel volledig in voor
mijn behandeling en dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.
Ik was een gesloten boek waar niets of
niemand in kon. Iemand die maar één
doel had en dat was drugs gebruiken.
Ik heb het dan ook heel moeilijk gehad
tijdens mijn opname om die houding te
veranderen en aan te pakken. Ik weet
zeker dat het me NOOIT was gelukt
zonder de hulp van het programma.
De eerste maanden waren voor mij
de moeilijkste: het programma leren
kennen, de groepen waar ik weinig of
geen nut in zag en de strakke structuur.
Hoe langer ik er zat hoe meer ik echter
begon te beseffen dat er achter al die
regels iets goeds zat en ik merkte bij
mezelf toch een verandering. Dat was
een keerpunt in mijn leven. Ik klom op
in de bewonersstructuur en begon me
echt goed in mijn vel te voelen. Ik begon op te komen voor mezelf, voelde
me nuttig in de groep en kon weer iets
betekenen. Dat deed me goed. Vanaf
toen is het alleen maar in stijgende lijn
gegaan. Ik geloofde weer in mezelf en
de band met mijn familie werd hersteld
dankzij de gespreken met familiewerking. Ik ben ze er de dag van vandaag

nog steeds zeer dankbaar daarvoor.
Ik zag het nut van het programma wel
beter in, maar dat maakte het daarom
zeker niet gemakkelijker: elke dag de
structuur, de vrijheid die je niet had
en de zwaar confronterende groepen…
Maar ik wist dat ik er sterker van werd.
Het programma in de therapeutische
gemeenschap te Gavere liep op zijn
einde maar ik was er nog niet. Een
nieuwe uitdaging begon in het halfweghuis: het tussenhuis van De Kiem
in Merelbeke waar je begeleid gaat
wonen. Je hebt er veel meer vrijheid,
zorgt voor je eigen daginvulling en leert
er terug omgaan met de dagelijkse
dingen in het leven. Ik dacht ‘eindelijk
vrij’… maar dat bleek in werkelijkheid
moeilijker dan ik dacht. Mijn prioriteit
was op dat moment werk vinden dat ik
graag deed. Dat liep moeilijk gezien ik
een zwaar verleden en strafblad heb
en ik lange tijd niet meer had gewerkt.
Ik heb toen een opleiding gevolgd als
vrachtwagenmechanieker omdat ik daar
wat ervaring in had en dat graag deed.
Ook omdat het dan makkelijker was om
werk te vinden in die stiel. Ik ben dan
alleen gaan wonen en heb nu een job
die ik graag doe. Ik woon nu bijna een
jaar alleen en gradueer over een paar
maanden. Elke dag is nog een beetje
een strijd, maar ik weet dat het goed
met me gaat en ik voel me ook goed in
mijn vel. Hartelijk dank aan De Kiem.
Nick
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JAARVERSLAG 2016
De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door het
gebruik van drugs en aan mensen uit hun omgeving.
Het residentiële luik van het programma te Gavere omvat een onthaalafdeling,
een therapeutische gemeenschap (T.G.), een woonhuis voor moeders / vaders
met kinderen en verschillende halfweghuizen.
Het ambulante luik omvat ambulante centra te Gent, Ronse en Geraardsbergen,
een gevangeniswerking, een drie regionale preventiediensten.
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Abonnement
Abonnementen kosten 15,- euro voor
vier nummers, te storten op rekeningnummer BIC GEBABEBB / IBAN BE
270012 1652 3173 van v.z.w. De Kiem,
9890 Gavere.
Voor giften vanaf 40,00 euro kan u
een attest voor fiscale vrijstelling bekomen.

Contactadres voor
Administratie – Directie

(elke werkdag te bereiken
van 8u30 tot 17u00)

(sociale dienst, familiebegeleiding,
stages)

Ambulant Centrum Gent
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
Tel. 09/245.38.98
Fax 09/245.41.71
ambulant.gent@dekiem.be

Vluchtenboerstraat 7A
9890 Gavere
Tel. 09/389.66.66
Fax 09/384.83.07
admin@dekiem.be

Ambulant Centrum Ronse
Oswald Ponettestraat 31
9600 Ronse
Tel. 055/21.87.00
ambulant.ronse@dekiem.be
Antenne Geraardsbergen
Abdijstraat 2, 9500 Geraardsbergen
Tel. 055/21.87.00
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be
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