Erkenningsnummer P702012

Drugvrij
Therapeutisch
Programma

België-Belgique
P.B.
9890 Gavere
3/3505

Tijdschrift van de Kiem v.z.w.

Driemaandelijks – Jaargang 16
Januari, februari, maart 2008 – Nr. 1

Voorwoord

Diversiteit
			
Druggebruik komt voor in alle lagen van de
bevolking, in alle middens, in alle culturen. Toch moet ik nog altijd
vaststellen dat het aantal cliënten van allochtone herkomst ondervertegenwoordigd is in het residentiële programma van “de Kiem”.

Omwille van het toch wel grote aantal allochtone
druggebruikers in de Belgische gevangenissen zouden we logischerwijs een grotere groep van deze
cliënten in de behandelprogramma’s verwachten.
Dat is niet zo.
“De Kiem” heeft van de Vlaamse Minister Marino
Keulen middelen gekregen om hieraan iets te doen.
Via het project “Managers van Diversiteit” willen we
enerzijds de Marokkaanse en Turkse gemeenschap
informeren over druggebruik, verslaving en de behandelmogelijkheden in Vlaanderen. Anderzijds
willen we er voor zorgen dat “de Kiem” als organisatie voldoende know how in huis heeft om een
antwoord te bieden op de specifieke problematiek
van deze minderheidsgroepen.
We willen actief werk maken van de uitbouw van
een netwerk om deze specifieke doelgroep beter
te bereiken.
Het behandelprogramma van “de Kiem” integreert
zo veel als mogelijk de betrokkenheid van de
ouders en de familieleden van de opgenomen
bewoners.
De ouderparticipatie in “de Kiem” raakt meer en
meer uitgewerkt, waarbij ook ouders onderling ten
aanzien van elkaar een belangrijke rol opnemen.
Uiteraard moeten we ook uitzoeken hoe we de
ouders van de allochtone bewoners hierbij kunnen
betrekken.

Ondertussen is het stuk al 23 keer opgevoerd, voornamelijk in scholen. De reacties van de leerlingen
en leerkrachten zijn positief. Dit project is duidelijk
een extra troef voor scholen en organisaties die hun
inspanningen betreffende drugpreventie een extra
dimensie willen geven. Maar ook voor de bewoners
die meespelen in dit toneelstuk is deze ervaring
van onschatbare waarde. Eindelijk iets afwerken,
eindelijk ervaren dat je wél iets kan. Het applaus
ontvangen geeft een ongelooflijk gevoel.

Het nieuwe toneelstuk van “de Kiem”: “’t Zal nooit
meer zo zijn” is weerom een succes.

Dirk Vandevelde
directeur
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Op 29 juni zetten we de deuren van “de Kiem” open
voor iedereen die de werking van nabij wil leren kennen. Je kan komen eten, een rondleiding meepikken
en wie een boom heeft gesponsord kan deze komen
bekijken, de tuin is nu volledig aangelegd.
“De Kiem” kan voor de uitwerking van haar activiteiten rekenen op de steun van een aantal organisaties
en sympathisanten die de organisatie regelmatig
financieel bijstaan in de realisatie van haar doelstellingen. Deze extra input maakt dat wij voor onze doelgroep een verschil kunnen maken. Hartelijk dank!
Zoals altijd krijgen bewoners en familieleden het
laatste woord. Liesbeth is blij dat ze terug kan genieten van haar gezinnetje. Diana en Sandroz zijn
blij dat hun dochter opnieuw volop in het leven
staat. Veel leesplezier.

Diversiteit

Managers van Diversiteit …
								
“AFKICKCENTRUM GAAT MET
VLAAMS GELD OP ZOEK NAAR DRUGVERSLAAFDEN IN DE MAROKKAANSE EN TURKSE
GEMEENSCHAP. Vlaams Open VLD-minister van o.a. Inburgering, Marino Keulen, heeft
89 Vlaamse projecten ‘Managers van Diversiteit 2007’ goedgekeurd voor een bedrag
van 5 miljoen euro. Het gaat om initiatieven die de zelfredzaamheid van burgers van
diverse herkomst verhogen en die een positief effect hebben op het samenleven in
diversiteit.” (De Standaard 25/01/’08)

De projecten ‘Managers van Diversiteit’ dienen te
gaan over onder meer taalstimulering, opvoedingsondersteuning, versterking van de arbeidspositie,
onderwijs, beeldvorming, enz… Zowel lokale en
provinciale besturen, alle verenigingen, publieke of
private instellingen en ondernemingen en bedrijven
waren in de mogelijkheid een project “managers
van diversiteit” in te dienen.
“De Kiem” diende een projectaanvraag in en kreeg
eind 2007 het bericht dat het ontwerp één van de
89 goedgekeurde projecten vormde uit Vlaanderen.
Er wordt een subsidie van 50.000 euro toegekend
voor het project “Diversiteitsmanagement binnen
“de Kiem”” en dat voor de periode van 1 december
2007 tot en met 30 november 2010.
De verschillende programma-onderdelen van “de
Kiem” staan al langer stil bij het begrip diversiteit
(in alle aspecten) en hoe dit begrip te implementeren in de dagdagelijkse werking van het programma.
De goedkeuring van de projectaanvraag en de daaraan verbonden financiële subsidie van de Vlaamse
overheid geeft “de Kiem” een extra stimulans en
extra middelen om een aantal heel concrete acties
uit te bouwen en vorm te geven.
“De Kiem” wil inzake diversiteit – en specifiek naar
de allochtone populatie – drie grote uitdagingen
aangaan:

De jongeren en ouders beter
bereiken en informeren.
We stellen al lang vast dat de groep van allochtone
druggebruikers die bij ons hulp komen zoeken niet
in verhouding staat tot de rest van onze cliënten.

Allerlei hypothesen worden hieromtrent geformuleerd. We willen met “de Kiem” nagaan welke nu de
echte redenen zijn waarom de allochtone populatie
de weg naar onze drughulpverlening moeilijker
vindt. Alleszins willen we contacten leggen met de
Marokkaanse en Turkse gemeenschap om ons programma bekend te maken aan de hand van folders,
spreekbeurten in moskees en preventiesessies.

De jongeren in het programma zelfredzamer maken door een betere afstemming
van het programma (om voortijdige stopzetting te voorkomen)
We willen onze programma’s inhoudelijk nog beter afstemmen op allochtone jongeren, zodat de
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Diversiteit

hulpverlening ook voor hen ‘aanslaat’ en dat de behandelretentie en de outcome dezelfde resultaten
tonen als bij de huidige cliëntenpopulatie.

De volledige bewonersgroep en het personeel diversifiëren door de wederzijdse
beeldvorming en communicatie te verbeteren.
Door meer een interculturele communicatie te
installeren bij zowel de medewerkers als de
bewonersgroep van “de Kiem” willen we de
vooroordelen naar elkaar reduceren en daardoor
andermans normen en waarden gemakkelijker
respecteren. Daarbij aansluitend is het belangrijk om de eigen grenzen duidelijk te maken ter
voorkoming van irritaties, onbegrip en overdreven tolerantie.
Om deze 3 ruime doelstellingen te bereiken vraagt
de Vlaamse Gemeenschap ons enkele concrete en
meetbare acties te realiseren.
Tijdens een eerste periode (1 december ’07 – 1 juni
’08) dienen de personeelsleden ondersteund te
worden in het omgaan met diversiteit.
Binnen het project dient minstens de helft van alle
begeleiders deel te nemen aan één of meerdere
opleidingen rond diversiteit (interculturele com-
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municatie, training rond omgaan met vooroordelen
en discriminatie, werken met tolken, werken met
allochtone gezinnen). Deze opleidingen moeten
kaderen binnen een totaal opleidingsbeleid rond
diversiteit.
Voor nieuwe begeleiders wordt een onthaalbrochure opgemaakt met de informatie rond het
diversiteitsbeleid. Ten einde cliëntbesprekingen
van allochtonen personen voldoende kwaliteit te
bieden organiseren we dit jaar nog maandelijkse
casusbesprekingen met een intervisor/supervisor
i.v.m. allochtone cliënten.
Daarnaast informeert de diversiteitsconsulente
vier maal per jaar het personeel over de stand van
zaken rond diversiteit. In het driemaandelijks tijdschrift van “de Kiem” worden artikels van recente
onderzoeksliteratuur gepubliceerd.
Een tweede fase (1 juni ’08 – 1 april 2010) van het
project omvat het beter bereiken van de doelgroep
jonge allochtone druggebruikers evenals hun
ouders.
Gedurende deze fase van het project wordt de focus
gelegd op het bereiken van de doelgroep. Hiervoor
willen we het samenwerkingsverband met de organisatie “De Eenmaking” verder uitbouwen. Via “De
Eenmaking” zijn we in staat contacten te leggen met
zelforganisaties ten einde ouders te bereiken. Om
de doelgroep beter te bereiken gaan we ook (via de

imam) lezingen in moskees, vrouwenorganisaties,
e.a. … geven.
De meer ‘klassieke’ bekendmaking van de werking
via folders gaan we uitbreiden door folders en
posters te maken in het Turks, Arabisch, Frans en
Engels.
In de laatste fase van het project (1 december 20081 april 2010) wordt de bewonersgroep aangespoord
zich de diversiteitsgedachte binnen ‘de Kiem’ eigen
te maken.
Deze doestelling willen we bereiken door het geven
van seminaries i.v.m. diversiteit aan de bewonersgroep, door het organiseren van multiculturele
activiteiten gericht naar de bewoners en door de
bewonersgroep (en het personeel) te laten participeren aan het verenigingsleven, gericht op culturele diversiteit (theater, musea, moskeebezoek,
muziek- en dansinitiaties).
Voor cliënten die de Nederlands taal niet voldoende
machtig zijn zullen Nederlandse taallessen worden
georganiseerd.
We zijn er van overtuigd dat de financiële input van
de Vlaamse Gemeenschap “de Kiem” een extra
stimulans kan geven om een echt diversiteitsbeleid te ontwikkelen waardoor druggebruikers en
hun omgeving de weg naar “de Kiem” vinden en
het programma als menselijk en kwalitatief goed
kunnen ervaren.

In de toekomst moeten we de opgestelde aanpak
blijven evalueren en inbedden in de structurele en
reguliere werking van “de Kiem”.
Jo Thienpont, verantwoordelijk Ambulant Centrum
Kaat Vanthuyne, diversiteitsconsulente

Gezocht: managers van Diversiteit		
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Familiewerking

Omdat ouders belangrijk zijn ...
									
Het residentieel programma van “de Kiem” stelt de methode van de zelfhulp
voorop. Binnen een zelfhulpgroep moet de bewoner het zelf doen, maar
hij staat hierbij niet alleen. Hij wordt bijgestaan door zijn lotgenoten, zijn
familie en de begeleiding...

“De Kiem” kent reeds een lange historiek van
familiebegeleiding en de ervaring leerde ons dat
de vroegere, soms afstandelijke houding naar de
familie onterecht bleek. We hebben ondervonden
dat wanneer we de ouders en familie van bij het
begin in het programma betrekken, alle drie de
partijen (bewoner, familie en begeleiding) daar
baat bij hebben. Elk van hen is belangrijk en heeft
een rol en betekenis in het veranderingsproces. We
pleiten voor erkenning, ondersteuning en samenwerking tussen deze partijen; een samenwerking
die leidt tot dialoog.
Concreet betekent dit dat er regelmatig gepraat kan
worden tussen bewoner en familie, al dan niet in
het bijzijn van de familiewerkster. Binnen de familiewerking kan men als doelen vooropstellen dat de
bewoner zich ondersteund weet in zijn programma,
dat de familie zich eveneens ondersteund weet in
deze periode en dat de dialoog tussen de bewoner
en de familie onderhouden of hersteld wordt.
De dialoog tussen ouders en begeleiding bestaat
erin dat ouders bij de begeleiding terecht kunnen
met al hun vragen die zij hebben over hun kind of
met problemen die zij ervaren. Het praten is vooral
belangrijk als het niet goed gaat, als men zich niet
goed begrepen voelt, als er onduidelijke afspraken
zijn of als iemand het programma dreigt te verlaten.
Wanneer de bewoner het programma vroegtijdig
verlaat zal het belangrijk zijn om voldoende aandacht te besteden aan een gesprek, in alle rust en
met alle betrokkenen: de bewoner, de familie en
de begeleiding.
De begeleiding wil er zijn voor de ouders: als luisterend oor, om informatie te geven, om zaken te
helpen verduidelijken of contacten te herstellen
en te verbeteren.

DE KIEM

6

Het is belangrijk dat het stafteam de ouders en
familieleden kan erkennen en waarderen voor de
steun die ze bieden aan hun kind.
De familiewerking wil dat bewoners, ouders en
familie zich hier thuis en welkom voelen. Voor sommige ouders kan deze nieuwe omgeving toch wel
onwennig zijn. We mogen niet vergeten dat ouders
onder elkaar lotgenoten zijn. Vandaar dat ouders bij
het programma betrekken, zoals bij meedraaidagen
en ouderavonden, zo belangrijk is.
De ouderavonden gaan door om de 14 dagen op
maandagavond. Via informatiemomenten worden

Het nieuwe logo van het oudercomité, van de hand
van Charlotte Franssen, symboliseert de drie partijen: de bewoners, de ouders en de begeleiding.

onderwerpen uitgediept die betrekking hebben op
de bewoners en wordt er informatie gegeven over
het programma. Deze ouderavonden zijn belangrijk
om ouders het gevoel te geven dat ze hier welkom
zijn en dat ze er niet alleen voor staan. Ouders of
familieleden zien immers dat andere ouders met
dezelfde gedachten en gevoelens zitten.
Een ‘meedraaidag’ gaat 1 à 2 keer per werkjaar door.
De ouders krijgen de gelegenheid om samen met
de bewoner mee te draaien in de leef- en werkstructuur, om alles eens aan den lijve te ondervinden.
Meedraaidagen bevorderen het wederzijds begrip
over wat het programma omhelst en leiden tot meer
waardering voor wat de bewoner gedurende zijn
programma doormaakt.
Bij de ouderwerking is het oudercomité van cruciaal
belang. Ons oudercomité werd opgericht in 2004.
Het oudercomité is een groep van actieve, dynamische ouders of familieleden die andere ouders
enerzijds stimuleren om mee te werken aan activiteiten en hen anderzijds op hun gemak laten voelen.
Zij bieden voornamelijk praktische ondersteuning
in het organiseren van allerhande activiteiten die
ouders, bewoners en begeleiding ten goede komen.
Kortom, het oudercomité is de motor van onze
oudergroep. Het comité helpt de dynamiek tussen
bewoners, familie en begeleiding te bevorderen, is
een schakel naar de begeleiding toe en gaat voor in
een heleboel zaken. De comitéleden onthalen ook
de nieuwe ouders.
Momenteel is een nieuwe generatie ouders opgestart. Wij houden eraan alle oudercomitéleden , zowel oude als nieuwe, te bedanken voor hun inzet.

Activiteiten georganiseerd
door het oudercomité:
Een herfstwandeling in september en een
lentewandeling met pannenkoekenbak op
paasmaandag.
Het oudercomité is eveneens actief betrokken bij het aantrekken van sponsors voor de
verdere aankleding van de nieuwbouw.

Rudy Bracke, therapeutisch verantwoordelijke
Krista De Planter, verantwoordelijke Onthaalafdeling
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Kiem-theater

’t Zal nooit meer zo zijn …
							
Onze theater-productie
“‘t zal nooit meer zo zijn’” loopt als een trein. Een eerste spelerswissel is
achter de rug en het eerste speelseizoen loopt stilaan op z’n eind.
We hebben tot nu toe 23 toneelvoorstellingen
afgewerkt. Op 27 februari speelden Peter,
Lesley, Bert, Thiebaut, Emmely, Lies, Ayla en
Christophe hun laatste voorstelling samen in
zaal Belgica te Dendermonde. Het werd een
mooie afsluiter in een prachtige zaal een met
een deugddoend etentje achteraf. De nieuwe
acteursploeg speelt nu met een man minder en
wordt gevormd door Lies, Ayla en Christophe
en als nieuwelingen Aicha, Robby, Kim en
Olivier. Door de komst van de nieuwe spelers
werden er ook nieuwe stukjes monoloog in
het stuk verwerkt en sommige liedjes werden
opnieuw ingezongen in de opnamestudio. De
nieuwe spelers zullen de link leggen naar het
volgende schooljaar en het tweede speelseizoen voorbereiden.
Het blijft een bijzondere ervaring voor onze
bewoners om zichzelf op deze manier bloot te
geven en de confrontatie met het publiek aan
te gaan. Het creëert bovendien een bijzondere
band onder de spelers en met de begeleidende
stafleden. De reacties van het publiek waren
tot nu toe bijzonder positief. Tegen de verwachtingen van sommige leerkrachten in, verliepen
de nabesprekingen met het publiek (soms in
grote groep) heel vlot en meestal hadden we
tijd tekort.

Het stuk zal ook in het schooljaar 2008-2009
nog gespeeld worden. Tot nu toe zijn er reeds
een tiental voorstellingen geboekt. Wie tijdig
reserveert kan hiervoor subsidies aanvragen
via Dynamo2.
Voor boeking en informatie kan je nog steeds
terecht bij Dirk Calle (09/389.66.66, dirk.
calle@dekiem.be). We helpen je ook graag op
weg met preventie- en promotiemateriaal.
Dirk Calle
Verantwoordelijke preventie

De V.A.D. (Vereniging voor Alcoholen andere Drugproblemen) coördi
neert het drugpreventiewerk in
Vlaanderen. Per provincie zijn er
preventiewerkers operationeel om
directie en leerkrachten te helpen
bij het realiseren en ontwikkelen
van een drugbeleid op school.
De V.A.D. stelt heel wat interessante
publicaties voor scholen beschik
baar. De V.A.D.-Catalogus bevat
flyers, folders, brochures, affiches,
dossiers, naslagwerken, didactische
pakketten, cd-roms, gadgets, ...
V.A.D.-preventiewerk:
Vanderlindenstraat 15
1030 Schaarbeek
Contactpersoon: Ilse Bernaert,
02/423.03.37 – www.vad.be
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“’t Zal nooit meer zo zijn…” is als project on line terug te vinden
op www.canoncultuurcel.be, onder ‘databank’.
Dynamo 2 is een project van CANON, de Cultuurcel van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming.
In de databank van de cultuurcel CANON is via
de zoekrobot een selectie van projecten terug
te vinden. Deze projecten zijn op inhoudelijke
basis en op hun pedagogische waarde voor
het onderwijs getoetst. Scholen kunnen bij het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een
project indienen ter subsidiëring. Criteria die
o.a. dienen gehanteerd zijn: inpassing in het
schoolwerkplan, longitudinale werking, vakoverschrijdende aanpak, grote participatiegraad.

Met het oog op het maken van een selectie voor het
schooljaar 2008-2009 dient uw project uiterlijk op
1 mei 2008 doorgestuurd te worden
De juiste info en aanvraagprocedure vind je terug
op www.dynamo2.be .

Aan de heer D. Vandevelde,
directeur De Kiem Gavere
Beste
Op dinsdag laatstleden mochten we jullie bewoners ontvangen voor een opvoering en nabespreking van de theatervoorstelling “t Zal nooit meer zo zijn…”.
Van begeleidende leerkrachten en heel wat leerlingen uit de vierde jaren hebben we reeds
verschillende positieve commentaren opgevangen. Daaruit kunnen we afleiden dat hun
aanwezigheid gewaardeerd werd. Zelf was ik er getuige van dat uw bewoners tijdens de nabespreking op bevattelijke wijze een correcte boodschap hebben gebracht: realistisch en/of
kwetsbaar waar nodig, positief en bemoedigend waar het kon. Het taalgebruik was sterk
‘lokaal’ gekleurd, wat niet echt aansloot bij onze inspanningen op het vlak van taalbeleid,
maar het getuigenis wel een extra-levensechte tint meegaf.
De aangename samenwerking vóór, tijdens en na de opvoering en nabespreking is een
bijkomend argument dat ons toelaat om deze vormende activiteit als geslaagd en opvoedkundig zinvol te aanzien. Wij hopen zo bij te dragen tot een grotere weerbaarheid bij onze
jongeren wanneer het er op aankomt ‘neen’ te zeggen tegen het mogelijke aanbod van verslavende (genots)middelen.
Wij waarderen het indien u deze korte reflectie doorspeelt aan uw bewoners en hopen dat
ook zij genoten hebben van deze samenwerking en van de interactie met onze leerlingen.
Met beleefde groeten en beste dank.
Namens de directie
Geert Bradt,
adjunct-directeur, Scheppersinsitituut Wetteren
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Opend deur

Open deurdag met eetfestijn

zondag
29 juni 2008

open deur

&
eetfestijn

de Kiem

								
Op zondagmiddag
29 juni 2008 nodigen we iedereen uit voor een opendeurdag met eetfestijn.
Noteer de datum alvast in je agenda! Een inschrijvingsformulier sturen we
je eind mei toe, in het volgende nummer van dit tijdschrift.

Open deur en eetfestijn
Het wordt opnieuw een feestweekend. Op zaterdag vieren we in gesloten kring de graduatie van Alex, Dimitri, Herman, Liesbeth, Abdoulay,
Annelies, Yenci en Dinah, samen met hun genodigden en de familie
van onze bewoners. Op zondag 29 juni 2008 nodigen we dan het grote
publiek uit: ex-bewoners, ex-stafleden, hulpverleners, buren en sympathisanten. Kortom, iedereen die ons een duwtje in de rug wil geven en
een kijkje wil nemen in onze nieuwbouw te Gavere. Ons eetfestijn gaat
vanaf 11u30 door in een grote feesttent in onze tuin. Daarna kan je een
kijkje nemen in de nieuwbouw en informatie krijgen over de werking
van al onze programma’s, of gewoon wat napraten bij het koffie- en
taartbuffet. Er is kinderanimatie en muziek voorzien en in de tuin gaat
er die namiddag een rommelmarkt door voor groot en klein.

DE KIEM

10

Open tuin
We hadden het beloofd! Alle sponsors van de “plant een boomactie” zouden de gelegenheid krijgen om bij een nieuwe opendeurdag hun eigen boom of heester op te zoeken. Onze tuin is in
goede doen en zal die namiddag graag z’n sponsors verwelkomen.
We voorzien voor de bezoekers zelfs deskundige uitleg door een
herborist ter plaatse die je een en ander kan vertellen over de
bomen in onze tuin.
D.C.
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Dank je wel

Onze partners…
“De Kiem” kan rekenen op de steun van een aantal stichtingen, bedrijven en
financiële instellingen die onze werking ten behoeve van verslaafden regelmatig
of substantieel ondersteun(d)en. We zetten ze hier graag voor U op een rijtje…
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Onze donateurs in 2006 & 2007…
Bakkerij Baele – Fruit De Vriese – Likovin – Tele-Action – ADD
Sigma Paintings – Vercaro – Collivery – ENCO catering services
Apotheker Vanderheggen – Lucas Sound Geraardsbergen

Plant een boom
We danken ook van harte alle collega’s en
sympathisanten die een boom of heester in
onze nieuwe tuin hebben gesponsord.

De serviceclub SERVAID steunde onze werking
met een gift van 1250,- €.

De dames serviceclub Inner Wheel Oostende
heeft reeds langer een hart voor “de Kiem”.
Zij steunden onze werking het voorbije jaar
opnieuw met een gulle gift.
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Familie aan het woord

Sinterklaas en de Paashaas…
								
Een goede vriendin stelde voor onze dochter te laten opnemen, want zo kon het niet verder.
Onze vroeger speelse, optimistische meid stond nu aan de rand van de
afgrond. Zowel voor haar als voor ons was dit geen leven meer en moest
er iets gebeuren. We zagen haar zo aftakelen, dit kon zo niet verder….

Haar vriendin heeft haar naar het crisiscentrum gebracht in Wondelgem, waar haar zware
weken te wachten stonden. Voor ons was hiermee de eerste stap gezet. Iedere week ging
er wel iemand van de familie om haar te bezoeken, maar vooral ook om haar te steunen
in deze zeer moeilijke tijd.
Na een aantal weken mocht ze naar de Onthaalafdeling in “de Kiem”. Daar volgde ze terug
een programma waar veel moed en zelfopoffering voor nodig was. Dit was een tweede
stap in de goede richting.
Na een tijdje mocht ze ook naar de Therapeutische Gemeenschap. Ook daar had ze het nog
dikwijls heel lastig, maar wij en de begeleiders stonden altijd voor haar klaar. Ook haar
broer kwam dikwijls op bezoek en stond haar zoveel mogelijk met raad en daad bij.
Ondertussen kregen wij ook familiebegeleiding en daar putten wij veel kracht en energie uit om verder te gaan. Al stonden wij dikwijls als kat en hond tegenover elkaar, toch
brachten de begeleiders ons beetje bij beetje dichter bij elkaar.
Na een aantal maanden slaagde ze erin om haar volledige programma uit te doen en
kon ze met beperkte begeleiding alleen gaan wonen. Dit was een grote stap zowel voor
haar als voor ons, zou ze dit aankunnen?
En jawel, het lukt prima! Ze heeft werk gevonden en ze kruipt beetje bij beetje hogerop.
Ondertussen heeft ze ook haar rijbewijs op zak en tuft ze lustig rond met haar autootje.
Van het kindje van haar broer is ze meter geworden en ze neemt haar taak ernstig. Nee
nee, ze vergeet Sinterklaas en de Paashaas niet.
We zijn blij dat het terug een levendige en frisse vrouw is met zin in het leven.
Onze familieband is terug sterker dan ooit en we willen dat zo houden.
Bedankt allemaal want zonder jullie waren we verloren!
Diana en Sandroz

DE KIEM
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Vooral tevreden…
					
Na een jarenlange drugsverslaving
moest ik uiteindelijk onverwacht zwanger worden om me te doen
inzien dat het zo niet langer verder kon. Er iets aan doen was echter
makkelijker gezegd dan gedaan.

Eind 2004 maakte ik voor de eerste keer kennis met “de Kiem” en met de Tipi waar ik
eventueel opgenomen kon worden met mijn kindje.
Er was toen evenwel geen plaats vrij in de Tipi en ik zou nog ongeveer 10 maanden moeten wachten. Dit leek voor mij een eeuwigheid zeker nu ik eindelijk een stap naar hulp
wou zetten. Intussen zakte ik verder en verder in die diepe, zwarte put tot ik tenslotte in
de gevangenis belandde en vanuit het gerecht verplicht werd in
behandeling te gaan. Ik kon kiezen: de gevangenis of “de Kiem”,
In juli 2007 begon er weer een nieuw hoofdstuk
maar dan wel een tijdje zonder mijn kind tot er een plaats vrij kwam
in de Tipi. Ik koos voor “de Kiem”.
in ons leven: we gingen eindelijk, na twee jaar,
terug samenwonen als gezin! We vonden een
Begin april 2005 kwam ik de eerste keer toe in het Onthaal, waar
leuk nestje en allebei een goede job.
ik tot twee maal toe terug ben vertrokken tot ik tenslotte de derde
keer echt besliste om aan mijn problemen te werken.
Mijn vriend had ook de beslissing genomen om naar “De Sleutel”
te gaan en zo gingen we allebei in augustus over naar een therapeutische gemeenschap,
hij in “De Sleutel” en ik in “de Kiem”. In september werd ik eindelijk weer herenigd met
ons dochtertje, dat al die tijd goed opgevangen was door mijn ouders.
Mijn programma had goede en slechte momenten, maar hoe slecht het soms ook ging, ik
had alvast één goede motivatie bij me: mijn kleine spruit van nog geen twee jaar oud!
Ondertussen werd ook het contact met mijn vriend opgebouwd en maakten we werk van
onze relatie als “gezin”, wat niet zo evident was. Na 15 maanden T.G. gingen we over naar
het halfweghuis, een nieuwe ervaring en weer wat meer vrijheid. Erg leuk voor mij, maar
toch weer even zorgwekkend voor mijn ouders. Maar alles verliep vrij goed, ik vond snel
mijn draai en voelde me goed. Mijn vriend deed het ook goed en ondertussen startte onze
dochter op school.
In juli 2007 begon er weer een nieuw hoofdstuk in ons leven: we gingen eindelijk, na twee
jaar, terug samenwonen als gezin! We vonden een leuk nestje en allebei een goede job.
Nu begon het echte leven; een leven dat we terug zelf moeten leiden, zonder de veiligheid
van het programma.
Wel, we zijn nu een hele tijd verder en ik ben echt gelukkig en vooral tevreden. Tevreden
met mijn gezin, tevreden voor een nieuwe dag ’s morgens, tevreden met wie ik ben en
met wat ik heb bereikt.
2008 wordt een feestelijk jaar, het jaar waarin zowel mijn vriend als ik gradueren. Ik ben
echt fier op hem.
Ik dank de begeleiding van “de Kiem”, mijn medebewoners en zeker ook mijn “peers”
voor alle goede zorgen en steun. Mijn ouders wil ik bedanken omdat ze in mij zijn blijven
geloven en voor alle steun en liefde die ze mij geven.
Liesbeth
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Wil u verder geïnformeerd blijven over de
werking van “de Kiem” en de evolutie van
het therapeutisch programma, aarzel dan
niet een abonnement te nemen.
Abonnementen kosten 12,50 euro voor vier
nummers, te storten op rekeningnummer
001-2165231-73 van v.z.w. “de Kiem”, 9890
Gavere.
Voor giften vanaf 30,00 euro kan u een
attest voor fiscale vrijstelling bekomen.

Adressen
Directie
Dirk Vandevelde
Medisch team
Dr. Luc Foucart,
Dr. Philippe Verbessem
Supervisie programma
Rudy Bracke
Preventie & stages
Dirk Calle
Familiebegeleiding
Hilde Tatraï, Annette Titeca, Krista De Planter
Sociale Dienst
Daisy De Thaey, Tanja De Bruycker
Tipi, verslaafde moeders (vaders) met kinderen
Els Vandekerckhove, Luca Littera, Evy Storme

Contactadres

Inhoud

Opname
Kaat Vanthuyne, Nadine De Lange

Voorwoord
Diversiteit

2

Diversiteit
Managers van Diversiteit ...

Ambulante begeleiding
Jo Thienpont, Sylvie Pannecoucke,
Maya Van Zelst, Krista Vanderstraeten,
Katrien De Munck, Caroline Vermeersch

3

Gevangeniswerking
Hugo Vander Meeren

Familiewerking
Omdat ouders belangrijk zijn ...
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Contactadres

Kiem-theater
’t Zal nooit meer zo zijn ...
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Open deur
Open deurdag met eetfestijn

Ambulant Centrum “de Kiem”
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
Tel. 09/245.38.98 – Fax 09/245.41.71
e-mail: ambulant.centrum@dekiem.be

10

Dank je wel
Onze partners ...
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Familie aan het woord
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V.U. Dirk Vandevelde – Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere

“De Kiem” vzw
Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere
Tel. 09/389 66 66 – Fax 09/384 83 07
e-mail: admin@dekiem.be

