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Antwerpen, 2017

Geachte,
Samen met hun ongeveer 8.000 leden, verdeeld over een 400-tal groepen in het Vlaamse land,
houden de Anonieme Alcoholisten hun jaarlijkse Landdag.
Via een beurtrol is het dit jaar weer aan de Provincie Antwerpen om deze in te richten.
Om onze organisatie en haar werking beter bekend te maken bij het grote publiek en bij de naar schatting
350.000 alcoholisten in het Vlaamse land hebben wij uw hulp nodig.
Om het taboe en de onwetendheid rond de werking van onze zelfhulpgroepen te doorbreken,
bieden wij u bij deze gelegenheid de kans deel te nemen aan onze open vergadering die zal plaats vinden op
zaterdag 6 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur in het Provinciaal Vormingscentrum te Malle.
U zal er de mogelijkheid vinden te luisteren naar ervaringen van onze gestabiliseerde leden, die zullen
spreken over hun herstelproces aan de hand van een wereldwijd toegepast twaalfstappenprogramma.
Gezien U dikwijls geconfronteerd wordt met de problematiek van het alcoholisme
en het belang dat wij hechten aan een goede samenwerking,
kijken wij ernaar uit U die dag te mogen begroeten op de open vergadering.
U zal in de gelegenheid gesteld worden vragen te stellen in de PR-ruimte.
Daar zal u ook een kennismakingsmap overhandigd worden.
De dienst Public Relations zal samen met de beheerder A (niet alcoholist) van onze organisatie
en enkele leden van de AA-gemeenschap ter beschikking zijn voor eventuele vragen.
Wellicht ontstaan hier nog verdere contacten met het doel de mensen te helpen hun drankprobleem
op te lossen en terug in het volle leven te stappen.
Wij zijn complementair en niet competitief met de medische wereld.
Bij ontslag na een opname of behandeling staan wij klaar om de drankzuchtige een helpende hand
aan te bieden en aandacht te besteden aan een betekenisvolle nazorg.
Gelieve U bij aankomst te melden bij de ingang, dan zal men U begeleiden naar onze PR-ruimte.
Het centrale thema van deze landdag is: “Ontwikkel je 'Zelf' ”.
Hoogachtend,
Voor het Landdagcomité Antwerpen 2017,
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