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The Training and Certification Program for Drug and Violence
Prevention, Treatment, and Rehabilitation (PROCCER)
PROCCER heeft tot doel
de dienstverlening binnen
de verslavingszorg middels
adequate trainingen aan de
stakeholders te verhogen.
Proccer motto luidt : " The
prevention and treatment
of drug abuse are only as
affective as the workplace
that delivers it”.

integrale aanpak en deskundig getraind personeel.

Om dit probleem adequaat op te
lossen biedt de CICAD dit programma aan waarbij personen die reeds
actief zijn binnen de verslavingszorg een eenduidige training - en
certificering programma aan.. Elk
land is een "point-person toegewezen die als taak heeft de diverse
De OAS/CICAD heeft veel surveys te leiden en de stakeholders
bewust te maken van de mogelijkhewerk verzet in regio in
den van PROCCER.
termen van institutionele
versterking, onderzoek en
In het kader van de voorzetting van
de verslavingszorg.
het PROCCER project in het CaraiGebleken is dat de meeste bisch gebied werden de Point Person in maart 2012 wederom getraind
landen van het Caribische
tijdens een meeting in St Kitts. De
gebied problemen hebben
Point persons kregen hierna de volom zaken betreffende de
gende opdrachten :
verslavingszorg adequaat
aan te pakken vanwege :
gebrek aan communicatie,

2. het houden van een
PROCCER training sessie
met stakeholders.
In august vond de 1e
PROCCER stakeholders
meeting plaats in De Mantel. Dhr. Prim Ritoe verleende zijn medewerking aan de
training als OAS expert .

Dhr. Prim Ritoe ligt PROCCER toe aan de aanwezigen
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Na deze training vond per
instelling een online trainingsbehoefte onderzoek
plaats .
Na het invullen van deze
survey werden de participanten geleid naar de online
Learning site van PROCCER . Dit was ook de 1e
kennismaking met de website van PROCCER

1. het verrichten van een trainingsbehoefte onderzoek
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Nationale Anti - drugs Raad ( NAR)
De Nationale Anti– Drugs Raad ( NAR) is
door de regering, door tussenkomst van het
Ministerie van Volksgezondheid, in het
leven geroepen en wordt voor een periode
van 3 jaar benoemd.
De NAR coördineert alle nationale inspanningen om de drugsproblematiek krachtig
aan te pakken.Het nationaal drugsbeleid is
voor de komende vijf jaren vastgelegd in het
Nationaal Drugs Master Plan ( NDMP)
2011 –2015 en door de ministerraad ondertekend in oktober 2011.
Voor de implementatie en coördinatie van
het beleid heeft de NAR het Uitvoerend

Bureau van de NAR (UBN) ter beschikking. De vraag naar drugs ressorteert
onder het Ministerie van Volksgezondheid en de bestrijding onder het Ministerie van Justitie en Politie.
Vanaf de periode van het Drug Demand
Reduction Programma gesponsord door
de Europese Unie van 2004 — 2007, hebben wij 2 raden gekend namelijk:
A)

NAR 2004 - 2007 olv Dhr. Manodj
Hindori

B)

NAR 2008 - 2011 olv Dhr. Alfaisi

In mei 2011 is de beschikking van het
vorig NAR team verlopen ( mei 2008 2011). Verlenging van het termijn vond

Plaats tot december2011. Begin januari
2012 is gestart met het process ter benoeming en installatie van een nieuw
NAR periode 2012 - 2015. De uitvoering
van beide beleidsdocumenten met
name Nationaal Drugs Master Plan 2011
-2015 en het Nationaal Drugs Preventie
Plan 2011-2014 stagneert enorm .
De verslaafde , dak—en thuislozen, hun
families, vrienden en de stakeholders
wachten op de goedkeuring en installatie van deze Raad zodat het werk naar
een drugsvrije Suriname voortgezet kan
worden.
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Verslavingszorg, Onze zorg
Suriname heeft in september 2012
geparticipeerd aan het leerrijke
ARUBA
congres
genaamd
:
“Verslavingszorg , onze Zorg”. Het
was een driedaagse congres, waarbij ongeveer 300 personen hebben
geparticipeerd.
Verschillende onderdelen binnen de
verslavingszorg zijn belicht en wat
sterk opviel was de hechte samenwerking tussen de Gouvernementele
Organisaties en de Niet Gouvernementele Organisaties.

Bezoek mevr. Cheryl Ann-

Op alle fronten tegelijk wordt het
verslavingsproblematiek aangepakt
en voorlichting aan jongeren is op de
eerste plaats..
Een NGO die zich inzet voor de
dak—en thuislozen gerund door ondernemers die last van hen ondervonden. Deze stichting biedt niet
alleen Bed, Brood en Bad ( de 3 B’s)
maar ook ambulante hulp , verwijzing naar professionele hulp in de
Verslavingszorg. Indien het niet aanwezig is op het eiland wordt de mens
in nood gevlogen naar het buitenland om te rehabiliteren.

Wij zullen als een eenheid moeten
op trekken en ook die motto van Aruba de onze maken Verslavingszorg ? Onze zorg ! ! !. Dit zal de
Surinaamse samenleving helpen te
begrijpen dat verslavingszorg niet
alleen de zorg van de overheid is
maar van ons allen.
Die totale samenleving ervaart de
klappen van verslaving. Verder is
van belang dat een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties gerealiseerd wordt in het
belang van de doelgroep.

De Relatie tussen Drugsgebruik en Seksueel geweld”

“The Girl In the Cupboard” een aangrijpend verhaal van overwinning uit
een het verleden van seksueel geweld van de auteur Cheryl Ann Gajadhar uit Trinidad.
De Stichting Liefdevolle Handen
biedt maatschappelijke begeleiding
en opvang aan vrouwen. Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2012
hebben wij een tweedaagse conferentie gehouden in de Congreshal dit
in het kader van internationale

maand tegen geweld. In het werk
van de stichting is gebleken dat
aan de basis van de primaire problemen van sommige er sprake is
cliënten er sprake is geweest van
seksueel geweld , waaraan weinig
tot niets gedaan is. Ook bij preventie activiteiten op scholen is dit
sterk naar voren gekomen.

Zij is die zelf slachtoffer is geweest van
seksueel geweld, maar ook van kindermishandeling.
Er zijn voor deze conferentie verschillende groepen en personen uitgenodigd
zo als: ouders, verzorgers, schoolleiders, buurtorganisaties en alle organisaties die zich bezighouden met jongeren
en vrouwen.

Voor deze conferentie is mevr.
Cheryl Ann Gajadhar speciaal uitgenodigd.

Samenwerking Ministerie Sport en Jeugdzaken
De samenwerking met dit ministerie is een
bijzondere omdat de ervaringsdeskundige
en Dhr. Samon, vaker gevraagd wordt om
voorlichting te geven. Hier een overzicht
van de voorlichting activiteiten die hij
heeft ondersteund :
1.
Van 25 t/m 29 mei werd de Jongeren informatiebeurs gehouden in
het Flamboyant Park. De stand van
de afdeling Informatie en Documentatie deed aan anti drugs voorlichting als onderdeel van het promoten van een gezonde levensstijl.
2.
Op 26 juni werd te Stibula ook een
voorlichtingbijeenkomst gehouden

3.

4.

5.

met de jeugd aldaar i.v.m.
wereld anti - drugsdag.
De stichting Rumas deed ook
het verzoek om een motivatie
anti drugs presentatie te doen te
bosbivak. Voor 25 jongeren.
Op vrijdag 12 oktober werd er
door tussenkomst van BAD
door mevrouw Biervliet van
VWO 4 een voorlichtingsdag
gehouden. Dhr. Samon heeft in
twee sessies van elk 45 minuten aan ruim 150 leerlingen de
voorlichting verzorgt.
In het opvangcentrum Geloof

Aandachtig wordt er geluisterd naar
de presentatie van het BAD
en Liefde zijn de lessen in zelfhulp
hervat sinds zaterdag 6 oktober. De
lessen omvatten het 12 stappen programma van Cocaïne Anoniem en
lessen in communicatie.
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Viering Wereld Anti - Dr ugs dag : 26 juni 2012
Met dit Thema “ Think Health not
drugs” wil de United United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) de wereldgemeenschap in het algemeen en de
jongeren in het bijzonder bewust maken over van de schadelijke effecten van drugs voor
de samenleving. Zoals elk jaar
rond deze tijd worden er activiteiten uitgevoerd ten behoeve
van de Surinaamse samenleving door de belangrijke stakeholders uit het Netwerk van de
NAR. De Kick – off vond plaats
op 23 juni 2012 in Stibula met
een workshop voor jongeren,

gevolgd door een lezing in het
Bureau Dak en Thuislozen getiteld: “ Verslaafd, wat nu..”. Stg.
Liefdevolle Handen verzorgde
voorlichtingssessies aan de onder—en bovenbouw van de
Dothschool. In Nickerie vond
een presentatie plaats door het
Surnedu Netwerk Nickerie en
stg. Het Klankbord voor belangstellenden uit dit district en het
BAD gaf voorlichting op een
eendaagse beurs te Leleydorp.
De viering werd dit jaar afgesloten met een jongeren debat van
de Jongeren Commissie UBN
( JCU) in de Mantel op 26 juni

Het geven van de juiste informatie over de gevaren van alcohol en drugs moet al op jonge
leeftijd geschieden.

Jongeren Discussie over de gevaren van dr ugs

Een leerlinge geeft haar mening tijdens het
debat van 26 juni 2012.

De Jongeren Commissie van het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti- Drugsraad (JCU) organiseert dit jaar, in samenwerking met het Uitvoerend Bureau van de
Nationale Anti-drugs Raad (UBN) en
Stichting Projecten, een vervolg Discussie
activiteit voor 16 leerlingen van de 6e klas
van het Lager Onderwijs. De leerlingen zijn
afkomstig van de R.F Sloote school, Dr.
F.R Ansarischool, O.S Marowijneschool,
O.S Albergastraat, Maria Hartmanschool,
O.S Flu1 en Os Flu 2, St Jozefschool,
Christaan Davidschool en O.S Empraimzegen.
Vanaf 2010 is het Thema : Think Healthnot drugs”, met al sdoel het inspireren en

mobiliseren van de totale gemeenschap
ter bestrijding en preventie van drugsgebruik en drugsverkoop.
Vooraf gaand aan de discussie is er een
vervolg training in discussie technieken
geweest door Marciano Lie A Young en
is er inhoudelijk informatie verstrekt door
de leden van JCU. Doel van de discussie:
Jongeren te prikkelen kritisch over het
onderwerp na denken en hen motiveren
op zoek te gaan naar de juiste informatie. Ook dat zij een rolmodel mogen
zijn voor andere jongeren door hun mening te laten horen over dit onderwerp.
Een ander activiteit van de jongeren
commissie van UBN is het versprijden
van informatiematriaal met een bijbehorende lesbrief aan verschilende
scholen.
Doel van de activiteit is: jongeren bewust
te maken van de lang termijn lichamelijke effecten en de bijbehorende verschijnselen van alcohol, Marihuana en
Cocaine. Kort om het gevaar van drugs
voor de gezondheid van de Surinamer in
het algemeen en de jongeren in het bijzonder. Eigen mening:

Het is belangrijk kinderen vanaf jongsaf
te informeren over de gevaren van alcohol, Tabak (sigaret) en drugs gebruik
voor de gezondheid. Ook de energie
dranken en andere middelen die caffeine
bevatten op langer termijn schadelijk
kunnen zijn voor de gezondheid van de
mens. Daarom keur ik de reclames die
dit soort van middelen promoten af, ik
vindt dat de drempel waarde om aan zo
een middel te komen wordt vermindert.
Ik wil meegeven dat kinderen ervan bewust moeten zijn dat een gezond leven
de duur van het leven verlengt.
Aanwezige gasten:
x
Dhr. Doekhie, vertegenw. van
Min. Volksgezondheid
x
Mevr. Caprino, directeur van
stichting Projekten
x
Mevr. Bunwaree, directeur van
het UBN
x
Presentator/ discussieleider:
Nathalie Lieuw

De Tertiaire drugspreventie oftewel de Rode Zone
De term “ Rode Zone” is geïntroduceerd tijdens het
Drug Demand Reduction Programma ( 2004—2007) .
De Rode Zone heeft te maken met de Tertiaire drugspreventie oftewel de verslavingszorg. Tijdens dit programma is er enorm geïnvesteerd in de versterking
van de verschillende organisaties werkzaam in deze “
Zone”.
De organisaties van de Rode Zone zijn :
1.
Stg de Stem
2.
Stg. Geloof en Liefde
3.
Stg. Victory Outreach
4.
Stg. Het Klankbord
5.
Het PCS afd. Detoxificatie kliniek
Door middel van trainingen en financiële middelen
heeft men getracht de volgende doelen te bereiken:
1.
Educatie van werkers binnen de verslavingszorg
2.
Versterking van de organisatie zelf
3.
Bewerkstellingen van hechte samenwerking
tussen NGO’s en GO’.

Het programma is redelijk hierin geslaagd maar een
goede samenwerking tussen GO en NGO is een proces maar de wil om dit te doen moet ook aanwezig
zijn.
Om de kwaliteit van de hulpverlening te verhogen, zijn
er in samenwerking met het UBN (DDRP) voor alle
behandelcentra richtlijnen vastgesteld en betrokkenen
hebben zich hieraan gecommitteerd.
Met de Richtlijnen voor de Residentiële Verslavingszorg ( RRV) wordt er getracht een aanvaardbaar
niveau van kwaliteitszorg in behandelcentra voor verslavingszorg te bereiken, dat haalbaar is voor ons
land. Deze richtlijnen maken een objectieve meting en
vergelijking van de bestaande zorg in de centra mogelijk, zodat hun dienstverlening kan worden geoptimaliseerd en uitgebreid.
Kortom samen moeten wij werken aan een sterke verslavingszorg in ons land door een hechte samenwerking tussen GO en NGO’s

De Blauwe Zone — Nazorg en Ter ugvalpreventie
De zelfhulpgroepen in Suriname is groeiende zowel bij het
PCS als de Scelterbaan en binnen de NGO’s worden er sessies
gehouden. In het opvangcentrum Geloof en Liefde wordt er
wekelijks voorlichting over nazorg en zelfhulp gegeven door
middel van anonieme praatgroep bijeenkomsten. Dit is nu ook
in het beleidsprogramma van Geloof en Liefde opgenomen.
Dhr. Wouter gaf aan dat het nut van zelfhulpgroepen in de nazorg voor clienten van de Detoxificaite kliniek en of opvangcentrum ontzettend ondersteunend werkt in herstel doordat
lotgenoten elkaar de helpende hand bieden. Door middel van
het 12 stappen programma kunnen zij de strijd om clean en sober te blijven beter aan als zij wederom actief deelnemen aan de
maatschappij. .Elkaar helpen en ondersteunen in herstel leidt
tot verbondenheid en geeft extra kracht.
Hij gaf verder aan dat het 12 stappen programma toegankelijk is
voor een ieder ongeacht hun geloofsovertuiging of achtergrond . De zelfhulpgroepen bewandelen een spirituele weg .
Mede doordat men een spirituele groei doormaakt in de het 12
stappen programma werkt men tevens aan zijn /haar gedragsverandering en dat is waar het op aankomt. De niet meer gebruikende verslaafde is dan ook bereid om weer andere te
lotgenoten te helpen. Mevr. Karin vertelde toen ook even kort
haar levensverhaal als verslaafde in Suriname en op welke manier zij zichzelf en haar leven weer in balans heeft kunnen kri-

kunnen krijgen en nog steeds houdt door te blijven
werken aan het 12 stappen programma en de stappen
elke dag te blijven implementeren in haar
leven .Moeilijk was het zeker nadat ze zich had laten
opnemen in de vrouwenobservatie van het PCS omdat er
toedertijd geen hulp was voor vrouwen in Suriname om
af te kicken.

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
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