Gezamenlijke toerustingsavond over verslaving (drugs) met als
thema ‘Weerbaar en Gezond’ woensdag 20 maart om 20.00 uur
Het opvoeden van kinderen is een prachtige uitdaging. Het kost je tijd en het loopt niet altijd
even soepel. Tegelijk kan het zoveel plezier, geluk en energie opleveren. Je kunt als
opvoeder en jeugdwerker voor ingewikkelde opvoedvragen komen te staan zoals
problematiek rond verslaving.
Roken en alcoholgebruik wordt als de normaalste zaak van de wereld gezien. Het gebruik
van softdrugs wordt in Nederland gedoogd. Grote kans dat kinderen al op jonge leeftijd iets
hiervan meekrijgen uitlopend op het risico van verslaving.
Je bent verslaafd als je niet meer zonder kan. Als iets groter is geworden dan je eigen wil.
Geen enkele verslaafde heeft ooit bewust het besluit genomen verslaafd te worden, maar bij
iedereen is het érgens begonnen en vaak al op jeugdige leeftijd.
‘Chris voorkom’ biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via
onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij jongeren in staat hun problemen
op verschillende gebieden te bespreken met één van de vrijwilligers. Daarnaast verzorgen
zij trainingen, voorlichtingen en coaching op het gebied van (pastorale) zorg en preventie.
Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders.
We weten inmiddels dat het drugsgebruik Herwijnen, Hellouw, Haaften en omgeving niet
voorbij is gegaan. Ook de jeugdleden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde
Kerk komen daar mee in aanraking.
Op woensdag 20 maart verzorgt ‘Chris voorkom’ een gezamenlijke toerustingsavond in de
Gereformeerde Kerk, in eerste instantie gericht op ouders. Aanvang 20.00 uur. De themaavond belicht waar jongeren op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Wat zijn de gevaren
en de valkuilen voor jongeren? Hoe werkt groepsdruk en het puberbrein. Daar willen we
deze avond over nadenken. Over wat we kunnen doen om onze jeugd te helpen bij het
maken van gezonde keuzes. Ook is er deze avond een ervaringsdeskundige aanwezig.
Afhankelijk van de reacties van de aanwezigen kunnen we besluiten een vervolgavond te
organiseren voor de jeugd.
U bent van harte uitgenodigd!

