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Laagdrempelig Begeleiden
Dit programma is speciaal
geschreven voor de NGO
behandelcentra uit de verslavingszorg. Vanwege de economische recessie konden
verslaafden de nodige zorg
niet meer betalen en
probeerden deze organisaites
het hoofd boven water te
houden met subsidie van het
Ministerie van Sociale Zaken
en Volkshuisvesting.
Om de zorg toegankelijk te
houden voor deze doelgroep is
het UBN gestart met de training “ Laagdrempelig Begeleiden”.
De basis voor dit programma
was de opgedane kennis die
dhr. Bisoina, Alcoholic Anonymous (AA) expert van ons
land gedeeld heeft met het
UBN.
Alle stafleden en enkele bestuursleden van de verschillende rehabilitatiecentra in ons
land zijn in het laatste
kwartaal van 2016 getraind.
Thema’s werden verzorgd
zoals: mensbeeld, harm reduction, sociale vaardigheden,
spanningsbronnen en het 12-

stappen programma.
Uit evaluatie is gebleken dat de
participanten het geheel effectief
en toepasselijk vonden voor de
organisatie en hun cliënten.

gens voor recycling werd
aangeboden.
Tijdens het pilotproject van
dit netwerk zijn in de periode van drie maanden
(Feb - April) 42 personeels
Men gaf ook aan dat deze ba-leden van het Bureau Daksistraining zeer nuttig is voor alle en Thuislozen (BDT)
werkers binnen de verslavWicherstraat en Latour
ingszorg.
getraind in het bieden van
Vanaf de tuinman tot de dilaagdrempelige berecteur c.q. bestuurslid wordt
geleiding aan de clienten.
verwacht dat zij het belang en de
gezondheid van de verslaafden
Deze pilot werd geiniteerd
voor ogen houden en hen dienvanuit STIBULA ism het
overeenkomstig een menswaarBDT, Stg. SURESUR, het
dige behandeling geven.
UBN en ondersteunt door
Gebleken is dat vooral NGO
de stakeholders van de
Behandelcentra veel werken met Primaire Drugspreventie,
ervaringsdeskundigen en vrijwil de Bestuursdienst en en-ligers.
kele sponsoren. De samenIn het eerste kwartaal van 2017
leving heeft bijzonder posiis gestart met de training voor de tief ge-reageerd op dit pilot
werkers van het Bureau Dak en
project.
Thuislozen(BDT) afdeling
Latour.
Na de pilotfase zou dit
project voorgezet worden
De training was gekoppeld aan
maar vanwege organisatohet pilot milieuproject van het
rische redenen werd het
netwerk “ Latour Communtiy 4
niet meer geimplementeerd
Health”. Latour en omgeving
voor BDT—Wicherstraat.
werd in die periode ontdaan van
straat- en zwerfvuil, dat vervol-
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Dank aan de NAR van 2013 - 2017
Mathoera hebben in December 2017 hun
zittingsperiode officieel afgerond.
Ingesteld door de toenmalige Minister van
Volksgezondheid, drs. M. Blokland in 2013
bleven zij enthousiast het werk voortzetten
na de vastgestelde periode van 3 jaren.

De NAR leden vlnr: dhr Koster, mevr. Blinker,
mevr. Ramdhan, mevr. Bechoe, mevr. Daniel, dhr.
Mathoera, mevr. Klein en dhr Samon.

De leden van de Nationale Anti– drugs Raad
( NAR) o.l.v de voorzitterschap van drs. D.

Alle leden kregen voor het eerst de blue
ribbon overhandigd en de voorzitter een
speciale plaquette i.v.m. zijn uittrede als
voorzitter. Net zoals de rode ribbon voor
AIDS Awareness en de roze voor kanker is
er een blue ribbon tegen drugsmisbruik.
Namens de overige leden sprak de voorzitter
zijn waardering uit over het geschenk en de

samenwerking met het UBN en gaf hij
verder aan dat hij het werk als uitdagend
heeft ervaren en met plezier heeft gedaan.
Verder is een goede basis heeft gelegd voor
de nieuwe NAR .
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Community prevention Activities
Wandel en fietsen Rally:
“STICHTING WINI MAKANDRA” is
een organisatie die is opgericht op 23
november 2015 en actief in de buurt van
Ephraimzegen. Deze organisatie houdt
zich bezig met educatie, recreatie en
sportactiviteiten ter voorkoming van
ongewenst gedrag w.o drugsgebruik,
diefstal ect, in voornamelijk
Ephraïmzegen en omgeving. Voor de
vakantie 2017 heeft de organisatie
gemeend een vakantie
afsluitingsactiviteit te organiseren in de
vorm van een wandel en fietsen rally
met een educatief en recreatief karakter
op zaterdag 30 september van 15.0020.00uur.

voor de scholen en andere belangrijke
overheidsinstanties.

LBO nieuwe Dominee straat

Stichting Liefdevolle Handen heeft in
2015 een programma gericht om
jongeren en adolescenten geschreven en
gepilot. In 2016/ 2017 werd ook dit
program-ma gestart op voornoemde
LBO school na verkregen toestemming.

Evaluatie meeting met Stakeholders

Op woensadg 29 nov 2017 was er een
evaluatie meeting te Blijde Dagen voor
alle stakeholders van de verslavingszorg
in ons land. De bijeenkomst was tevens
een jaar afsluitingsbijeenkomst van het
Uitvoerend Bureau van de Nationale
Anti– drugs Raad (UBN).
Deze dag was een welverdiende
afwisseling voor werkzaamheden van
deze hard werkende Surinamers die hun
arbeid onder moeilijke omstandigheden
en met veel liefde voor de medemens
verrichten.

Brokopondo

Mevr. K. Pansa de DC van Brokopondo
geeft aan dat zij behoefte heeft aan
ondersteuning op het gebied van
drugspreventie. Het UBN heeft alvast 15
posters met als thema: “Sporten zonder
drugs” en informatie flyers overhandigd

Evaluatie van de Rode Zone o.l.v. Dhr. I. Samon

Evaluatie van de Groene Zone o.l.v. Mevr.. S. Manbodh

World Teachers Day: Viering Leerkrachtendag - 19 Okt. 2017
Suriname heeft vanwege de late start van
het schooljaar gekozen om deze dag te
gedenken op 19 Oktober ipv 5 Oktober.
Getracht wordt leerkrachten uit verschillende buurten en indien mogelijk in
verschillende buurcentra te gedenken.
Het doel van de leerkachtendag is het vergroten van de bewustwording t.a.v. drugsPresenttatie van Mevr. L. Kalpoe van het PCS.
misbruik. Behalve een presentje hebben zij
Sinds 1994 heeft de UNESCO (de organi- ook informatie ontvangen over de volsatie van de Verenigde Naties voor Onder- gende onderwerpen:
wijs, Wetenschap en Cultuur) 5 oktober

De gevaren en mogelijke gevolgen
uitgeroepen tot Internationale Dag van de
van drugsmisbruik;
Leerkracht. Daarmee wil ze de belangrijke 
Het verwijzen van scholieren naar
rol onderstrepen van de leerkracht.
de instellingen voor begeleiding
Leerkrachten zijn een belangrijke schakel
bij identificatie van probleemjonin de ontwikkeling van onze kinderen.
geren;
Het is fijn én nodig om op deze dag een

Informatie over E– health, een
bedankje te geven en verwend te worden.
online hulpverleningsprogramma
Maar één dag per jaar in de spotlights
van het Psychiatrisch Centrum Sustaan, volstaat niet. Er moet blijvend
riname;
aandacht besteed worden aan het bieden

Het
Meldpunt Kindermishandeling
van meer kwalitatief goed onderwijs.
van het Ministerie van Justitie en
Politie;
Het thema voor 2017 was: “Empowering
Vorig jaar werden de leerkrachten voor het
Teachers, Building Substainable Socieeerst herdacht in het buurttehuis van
ties”.
Stichting Buurtontwikkeling Latour
( STIBULA) .

In 2017 is gekozen voor het gebied Flora
B en omgeving en wel in het buurttehuis
Pasensia van stg Algemene Buurtontwikkeling Flora (ALBUFLO).
De geselecteerde leerkrachten waren afkomstig van scholen die hebben geparticipeerd in het Basic Life Skills project en
het programma van de Ouder Sitmulerende particpatie Unit (OSU).
.

De scholen die hebben deelgenomen
waren: O.S Flora B, S.O. Flora, V.S.O
Flora, O.S Marowijne 1, O.S Sophia’s
Lust, O.S Von Freyburg en O.S Tourtonne
De volgende organisaties hebben een
inleiding verzorgd:
De afdelingen Basic Life Skills Ouder
Sitmulerende particpatie Unit (OSU) van
het MINOWC, Stichting Liefdevolle
handen, de afdeling Polikliniek Verslavingszorg van het Psychiatrisch Centrum
Suriname
En de afdelingen Jeugdzaken van het KPS
en Meldpunt Kinderbescherming van het
Ministerie van Justitie en Politie.

Page 3

11e Editie, 2017

Wereld Anti– dr ugs Dag 2017

Mevr. A. Campbell houdt de kids op een interactive manier bezig.

Elk jaar tracht het UBN en haar preventienetwerk de viering van wereld
anti drugs dag in een andere buurt te
vieren .
Voor 2017 was gekozen voor Flora B
en wel het trefcentrum van stg Algemeen Buurtwerk Flora B en Omgeving
(ALBUFLO).
Op 29 juni werd de sportposter “
Sporten zonder drugs” gelaunched in
aanwezigheid van de vertegenwoordigers van onze Surinaamse sport
rolmodellen, de voorzitter van de Nationale Assemblee mevr. Jennifer
Geerlings– Simons en de voorzitter
van het Jeugdparlement dhr. K. Koniki.

Wijlen mevr. Renardus is de ontwerpster. De eerste poster werd overhandigd
aan de voorzitter van het Jeugdparlement die het Ministerie van Sport en
Jeugdzaken vertegenwoordigde. Er
wordt vaker gezegd dat er geen rolmodellen zijn voor de jeugd maar dit berust
niet op waarheid.
Er zijn jonge Surinamers waarop wij
zeer trots mogen zijn. Op de poster zijn
diverse oude en jonge sporters zoals dhr.
A. Nesty, mevr. L Vriesde, dhr. M. van
Assen, dhr. J. Tjon En Fa, mevr. S. Hunsel en mevr. R. Dos Ramos die waardige
voorbeeldfiguren zijn voor onze jongeren.
De jongeren van Flora B en Omgeving
waren goed opgekomen en participeerden aan de verschillende sportactiviteiten onder de kundige leiding van de
trainers van het Ministerie van Sport en
Jeugdzaken.
Deze activiteiten hebben tot en met 30
juni geduurd, verder was er een mini-

Wijlen Mevr. Renardus, ontwerper van deze sportposter

beurs op de vrijdag, die voor iedereen
kosteloos toegankelijk was.
Het Uitvoerend Bureau van de Nationale
Anti- drugs Raad (UBN) heeft met de
ondersteuning van partners in het netwerk
van de Primaire Drugspreventie het mogelijk gemaakt om deze activiteiten te organiseren ter vergroting van de bewustwording van de samenleving.

Trends Data Behandelcentra 2015 - 2017
Voor de afgelopen drie (3) jaren hebben
de volgende behandel– en begeleiding
instellingen vanuit een gestandaardiseerd
formulier van de OAS data van
verslaafden in behandeling verzameld:
1.
Psychiatrisch Centrum Suriname
(PCS):
A) De afdeling Polikliniek
Verslavingszorg (PVZ)
B) De afdeling Detoxificatie
2. Stichting De Stem
3. Stichting Victory
4. Stichting Geloof en Nieuw Leven
5. Stichting Liefdevolle Handen.
De begeleidingsinstellingen waren:
Polikliniek Verslavingszorg en Stg.
Liefdevolle Handen.
De gemiddelde leeftijd van verslaafden in
2015 waren 41 jaar, 35.9 jaar in 2016 en
38.7 jaar in 2017.
Meer dan de helft van de verslaafden
kozen in deze periode voor het PCS om
behandeld te worden voor hun verslaving.
60.43% werd in 2015 opgenomen, in 2016
was het 62,78% en in 2017 nam de
percentage toe met 67.46%.

Drugs Naar Keuze:
In 2015 was cocaïne met 46,95% de
drugs van eerste keuze voor
verslaafden in behandeling, gevolgd
door 44,19 % die marihuana gebruikte
in 2016 en in 2017 gebruikte 42.17%
Cocaïne.

Verder is gebleken dat het er bijna geen
verwijzing plaatsvindt tussen
behandelcentra in 2016 was de
verwijzing naar een andercentrum maar
1.55%.
60.00%

50.52%

50.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Marihuana
Alcohol
Cocaine

40.00%

arts/ziekenhuis

30.00%

fam/vrienden

20.00%

11.63% 11.19%

0.00%
2015

2015

2016

zelf

10.00%
2016

2017

2017

Door wie wordt de verslaafde
verwezen voor behandeling:
In 2015 werden 50.52% door een
ziekeninstelling of een medicus gevolgd
door 40% door familieleden of vrienden
en 30% van de verslaafden hebben
zichzelf aangemeld bij een
opvangcentrum.

Verslaving en geestelijke gezondheid:
23.04% van de verslaafden in opvang
ook behandeld werden voor geestelijke
gezondheid. In 2016 werden 13.18% en
15.25% in 2017 van de verslaafden
werden ook behandeld voor een
geestelijke aandoening.

Partydrugs : XTC, SUKRU en POKEMON

Eind december 2017 werd ons land opgeschrikt met een
nieuwe drugs genaamd “sukru of molly”.
Wat zijn partydrugs ?
Het zijn drugssoorten die vallen onder de verzamelnaam
“Synthethische Drugs”.
Een belangrijk element van deze drugs is het chemisch nabootsen/stimuleren van de eigenschappen van bestaande
plantaardige drugs (cannabis, heroïne, cocaïne).
XTC is een drug die enkele effecten van hallucinogenen
middelen combineert met de effecten van de stimulerende
middelen. XTC en andere partydrugs zijn gemaakt via een
chemisch process. Deze pillen hebben allerlei vormen en
verschillende kleuren.
Dit betekent dat je erg veel energie kunt krijgen omdat je
waarneming verstoord wordt hierdoor kan je een lange tijd
zonder slaap of voedsel.
Gebruikers of verslaafden kunnen dan uren lang doorgaan
met feesten zonder dat ze zich moe voelen.

Dit is de reden waarom deze uitgaansdrug erg populair is bij
jongeren en vaak in combinatie wordt gebruikt.
Het combineren zal enkele elementen waaruit de drugs
bestaat allemaal versterken en het gevaar voor de gezondheid
vergroten.
Het gevaar zit er in dat de drug die geur- en smaakloos is,
gemakkelijk in eten of drank van een onwetende kan
worden geplaatst. “Wanneer je bijkomt kan er van alles
met je zijn gebeurd. Vertrouw niemand met je eten of
drinken.”
Voorbeelden van partydrugs zijn: XTC, Sukru, Spice.
Spice is Synthetische Cannabis.
In juli 2018 verscheen in De Ware Tijd het volgende:
“Het Korps Politie Suriname heeft een nieuwe drugssoort
pokemon in beslag genomen genaamd: “Pokemon”.
Het gaat om een vloeibare vorm van de party drug ‘sukru’ of
'crystal meth'.
Veder werd aangegeven dat de drugs puur wordt ingenomen,
niet opgelost wordt in drank.
Dit spul wordt vooral in de partyscene gebruikt.
Het wordt in ampullen verkocht met daarop een afbeelding
uit de bij kinderen populaire animatieserie Pokemon”.

Weetje: Gedragsverslaving of Gewoonteverslaving:
Wat is verslaving:






Een verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek
en/of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is;
Gedrag is gericht op verkrijgen/innemen van het middel
of gewoonte;
Ontwenningsverschijnselen;
Gewoonte of middel is moeilijk los te laten.

Gedragsverslaving of gewoonteverslaving:

Is een verslaving van een handeling die voor een persoon van
belang is om zich goed te voelen of een kick te krijgen.
Gedragsverslavingen hebben:

Het heeft net zo veel – of meer – impact op de persoon
en de omgeving dan een middelenverslaving;

Proberen van een gedragsverslaving af te komen is een
zware opgave en behoeft vaak professionele hulp van
een psycholoog of psychiater;

Het gevaar bij het stoppen is dat men op zoek gaat naar
vervanging;

Sterker nog, meerdere onderzoeken hebben inmiddels
aangetoond dat tal van mensen ernstige verslavingsverschijnselen vertonen door constante aanwezigheid op
social media en internet.

Het Uitvoerend Bureau van de
Nationale Anti - drugs Raad (UBN)
Laetitia Vriesdelaan #1
Paramaribo
Suriname
Vorm en verslaglegging: Marbun
Phone : (597) - 424514
Fax : ( 597)- 472414
E - mail : ddroffice@sr.net
Website : www.nar.gov.sr

Working towards a drug free
Suriname

