Op zekere dag hadden mijn vrienden
Bij de lunch een fles wodka geopend.
Ik wilde het niet vergallen, maar mijn
vriend zei “Doe niet flauw.” Het eindigde
dat wij ze samen kraakten.

NIC OL E
Hallo, ik ben Nicole. Ik probeer
het goed te doen op school,
de regels te eerbiedigen,
goede resultaten
te halen en
zoveel meer.
Het is voor mij
echter nooit
goed genoeg.
Ik wil de
perfectie.

Niemand is te jong om problemen te krijgen met alcohol. Alcoholisme is een
ziekte die mensen van alle leeftijden treft, rijken, armen, mannen en vrouwen.
Het maakt niet uit hoe lang of hoeveel je drinkt. Wanneer het er naar uitziet dat
je met je leven geen kant meer uitkunt, of je hebt het gevoel de controle over
jezelf te hebben verloren en je denkt dat je drankgebruik er iets mee te maken
heeft, dan is het gewoonlijk ook zo.
Laten we eens kennis maken met mensen
die het wel weten:

jurgen

Wanneer het tijd werd om
de lessen te hervatten,
zaten we er goed door, ik
bedoel echt dronken.

bart

Nicole

MariAn
dirk
Toen het tijd werd om naar
de zangles te gaan, was ik
helemaal buitenspel, maar
ik dacht er mij toch door te
kunnen slaan.
Kenneth

Ik zong vals
en mijn lerares
onderbrak de
les en vroeg
mij, “Nic, wat
hapert er
met jou?”
Ik voelde mij
dom.

Bij mijn thuiskomst stal
ik nog wat likeur van mijn
ouders en vulde de fles bij
met water, zo konden ze
niets merken. Na deze drink
voelde ik me veel beter.

Ik kan toch
geen alcoholiste
zijn, of toch?

Nu drink ik omzeggens
elke dag op mijn kamer.

DIRK

Ik ben DIRK, en het
is voor mij moeilijk
om de dag zonder
alcohol door te
komen.
Ik word er
prikkelbaar
van.

Ik drink bier en wijn, op plaatsen
waar ik gewoonweg niet opval en
waar niemand me lastig valt.

Ik zou graag eens mijn gedachten ordenen.
Wanneer we een test hebben kan ik soms niet
meer helder denken of kan ik me niet
concentreren.

Mijn moeder betrapte me toen
ik geld stal uit haar tas, en ze
strafte mij ervoor, ik stopte
dan ook voor heel even met
drinken.

Maar, ik moet drinken wanneer
ik meisjes wil aanspreken, of
voor eender wat
ik doe.

Bij het ontwaken kan ik me soms niet
meer herinneren wat er de
vorige avond gebeurd is.

Zo kan het
niet verder.
Ik kan stoppen met drinken
wanneer ik het wil, maar ik
heb er geen zin in.

Denk je dat ik
een alcoholist
zou kunnen
zijn?

We dronken bier tot we
volledig van de kaart
waren.

MARIAN

De agenten vertelden me dat
we gearresteerd waren omdat
we ons in een gestolen wagen
bevonden.

Mijn vader kwam me er
weghalen.

Hey, ik ben Marian.
Samen met mijn
vrienden ben ik
verleden week eens
met de wagen naar
de stad geweest.

De volgende morgen ontwaakte
ik in de gevangenis, en ik wist
helemaal niet meer hoe ik
daar kwam.

Er is geen plezier meer
aan drinken. Ik denk
er morgen mee te
stoppen.
Hopelijk
ben ik geen
alcoholiste.

BA R T

Op mijn 14de verliet ik school en begon hier en daar te
werken. Op mijn 16de zette mijn moeder mij op straat.
Ik stal bankkaarten om aan geld te
raken om te fuiven.

Een jaar later had ik alles weer goedgemaakt en woonde
terug in bij mijn moeder. Ik had mijn straf uitgezeten en
had nu een vaste job.

Toen heb ik op een fuif gedronken.

DAG, ik ben
bart
Toen ik 11 was
verliet mijn
vader het huis,
waarna mijn
moeder en ik
verhuisden.
Toen ben ik
beginnen drinken.
Het was moeilijk
om nieuwe vrienden
te maken, maar
drinken maakte
het makkelijker.

Wegens de gestolen kaarten kreeg ik de politie
achter me aan, ik stal een wagen om te ontsnappen.
Ik dronk ook nog een fles whisky. De agenten
vonden me uitgeteld in de wagen.
Ik strompelde dronken naar huis
en vocht met mijn ma. Ik sloeg
haar en belandde terug
in de cel.

Ik weet
dat ik gek ben,
maar zou ik ook een
alcoholist kunnen
zijn?

Ik dacht dat opgepakt worden mijn
enige probleem was, maar het hele
voorval maakte me bang.

Gewoonlijk maakte ik vrienden door
drank te kopen en die
met hen te delen.

Verleden week ging ik
naar EEN gave fuif.

KENNETH

JURGEN
Ik ben Jurgen, en ik
drink reeds sedert ik
15 ben.

Ik heet Kenneth.
Toen ik begon te
drinken gebruikte
ik bier.

Allemaal toffe mensen
en zoveel bier als je
maar wOU.

Ik wilde deel uitmaken van de
groep, daarom dronk ik met
iedereen.

Ik had veel black-outs en kon me niet meer
herinneren wat ik de avond voordien
had gedaan.

Eens begonnen kan ik om een of andere reden niet meer
stoppen, zelfs wanneer ik het wil. Uiteindelijk voel ik
me dan steeds zeer ziek.

Ik weet dat
ik te jong ben,
maar ik maak me
zorgen dat ik een
alcoholist ben.

Toen vond ik AA,
Anonieme Alcoholisten.

Niettegenstaande ik er vol van woede, haat
en vrees binnenstapte, werd ik er door
IEDEREEN verwelkomd.

In AA gebruiken we alleen de voornaam,
niemand hoeft te weten dat je hier BENT.

Ik ben een alcoholist.

Maar ik vind dat ik dankzij
AA een goed leven kan
opbouwen zonder
alcohol.

Je vindt AA zowat
overal.
AA kent geen geldelijke verplichtingen.
De leden dragen vrijwillig bij naar
eigen vermogen

Niemand is te jong
om een drankprobleem
te hebben.

En AA is er voor
jou telkens je hulp
nodig hebt.

5.

1.

Drink je om je te ontspannen bij problemen?

2.

Probeerde je ooit eens te
stoppen of te minderen met
drinken, zonder resultaat?

6.

Drink je wanneer jij je
geprikkeld, gefrustreerd,
ongelukkig of boos voelt?

7.
3.

Verkies je alleen
te drinken?

4.

Dalen je schoolresultaten? Heb je problemen
op het werk?

Gebruik je alcohol
’s morgens?

Drink je
gulzig?

8.

Ben je ooit al eens
vergeten wat gebeurde
tijdens het drinken?

9.

Lieg je wel eens over je drinken?

AA bestaat uit mensen van om het
even welk ras, religie en sociale
klasse, en is wereldwijd verspreid.

10.

11.

Had je al eens problemen
door je drinken?

bij AA-leden vind je zowel dokters,
verkopers, acteurs, bouwvakkers,
atleten, artiesten als studenten;
kortom, allerhande mensen.

Meer dan een
derde van de
leden zijn
vrouwen.

Word je, buiten je wil om,
al eens dronken?
12.

Vind je het stoer om veel
te kunnen drinken?

Terwijl alle AA-vergaderingen open
staan voor iedereen die er behoefte
aan heeft, zijn er in vele landen
ook vergaderingen die meer naar
jongeren toe gericht zijn.

Duizenden jongere leden
genieten succesvol van hun nuchterheid
dankzij de hulp van AA.

WAT IS AA?
“Anonieme Alcoholisten” is een gemeenschap van mannen en vrouwen die
hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk
probleem op te lossen en anderen te
helpen bij het herstel van hun alcoholisme.
Het enige vereiste voor lidmaatschap
is een verlangen op te houden met
drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap;
wij voorzien in onze behoeften door
eigen bijdragen.
AA is niet gebonden aan enige sekte,
genootschap, politieke partij, organisatie of instelling; wenst zich niet
te mengen in enig geschil; steunt of
bestrijdt geen enkel doel.
Ons hoofddoel is nuchter blijven en
andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.
(Uit “Grapevine” met toelating)
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1.		 We hebben toegegeven dat wij
machteloos stonden tegenover
alcohol - dat ons leven stuurloos
was geworden.
2. Wij zijn gaan geloven dat een
Macht groter dan wijzelf ons weer
geestelijk gezond kon maken.
3. Wij hebben het besluit genomen onze
wil en ons leven toe te vertrouwen
aan de hoede van God, zoals wij
persoonlijk Hem opvatten.
4. Wij hebben een diepgaande en
onbevreesde morele inventaris van
onszelf opgemaakt.
5. Wij hebben tegenover God, tegenover
onszelf en tegenover een ander mens
de juiste aard van onze misstappen
toegegeven.
6. Wij waren volkomen bereid om God
al deze karaktergebreken te laten
wegnemen.
7.

Wij hebben Hem nederig gevraagd om
onze tekortkomingen weg te nemen.

8. Wij hebben een lijst gemaakt van
allen die wij hadden gekwetst en zijn
bereidwillig geworden het bij allen
weer goed te maken.
9. Wij hebben waar mogelijk het
rechtstreeks bij deze mensen weer
goedgemaakt, tenzij dit hen of
anderen zou krenken.
10. Wij zijn doorgegaan met het opmaken
van onze persoonlijke inventaris
en als we fout waren hebben wij dat
meteen toegegeven.
11.
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Wij hebben ernaar gestreefd
door gebed en bezinning ons
bewuste contact met God, zoals
wij persoonlijk Hem opvatten, te
verbeteren, biddend om Zijn wil jegens
ons te kennen en om de kracht die uit
te voeren.

12. Bij het geestelijk ontwaken als
gevolg van deze stappen hebben
wij getracht deze boodschap aan
alcoholisten door te geven en deze
beginselen bij al ons doen en laten
toe te passen.
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