Wat denk jij?

‘‘

In de leiding zitten een paar mensen die erg luid zijn. Zij overstemmen in discussies vaak de anderen. Wie
iets stiller is of meer tijd nodig heeft om een mening te vormen, komt niet aan bod. Met deze spelvorm kreeg
iedereen voldoende tijd en kwam iedereen aan het woord.

Een alcohol- en drugbeleid werk je niet uit door alles zelf te beslissen. Zorg daarom dat je volledige
leidingsploeg meewerkt. Want iedereen heeft een mening over alcohol- en druggebruik.
Voel je dat dit moeilijk is? Komt niet iedereen aan bod of is er onvoldoende animo rond het thema? Gebruik dan
Sangria aan de Costa Del Sol. Met Sangria zorg je ervoor dat alle leiding zijn mening geeft over het drinken van
alcohol en gebruiken van drugs!
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SANGRIA AAN DE COSTA DEL SOL
Wat?					

Zorg dat iedereen zijn mening kwijt kan over het
drinken van alcohol of het roken van een joint. Laat
iedereen nadenken over factoren die bepalen of een
situatie problematisch is of niet en discussieer zo
over waarden en normen.

Materiaal
•
•
•
•
•

Situatieschetsen
Zes grote papieren met nummers 1 tot en met 6
Schrijfgerief
Achtergrondinformatie
Discussietips

Opdracht

Kies er een aantal situatieschetsen uit, print ze uit (voor iedereen, of éénmaal om voor te lezen). Daarnaast
schrijf je op 6 grote bladen papier apart de cijfers 1 tot en met 6. Je hangt die cijfers een eindje van elkaar
verwijderd aan de muren in het lokaal.
De deelnemers lezen de situatieschetsen, denken na of ze bezorgd zijn over het gebruik at beschreven
wordt en rangschikken de situaties volgens gevaarlijkheid (1 = minst gevaarlijk, 6 = meest gevaarlijk). Elk
cijfer mag slechts één keer gegeven worden.
Maak duidelijk dat het niet om een kennistest gaat. Iedereen rangschikt de situaties volgens zijn/haar eigen
mening. Geen enkel antwoord is juist of fout.

DRUGSINBEWEGING.BE

2

Wanneer iedereen klaar is, bespreek je elke situatie. Laat iedereen telkens plaatsnemen bij de flap met het
cijfer dat overeenkomt met hun inschatting van het gevaar van die situatie. Dit toont duidelijk wat iedereen
denkt. Vraag ieder apart waarom hij of zij bij een bepaald cijfer staat. Zo kan iedereen zijn mening geven.
Breng de discussie op gang met de volgende vragen:
• Wanneer is een situatie volgens jou problematisch?
• Als de deelnemers over verschillende cijfers verspreid staan: Hoe komt het dat de keuzes zo verschillend
zijn?
• Als ongeveer iedereen een situatie een lage inschatting geeft: Is er dan echt geen risico?
• Als ongeveer iedereen een situatie een hoge inschatting geeft: Waarom is deze situatie dan erger dan  
situatie X, die jullie een lagere score gaven?
• Wat is verrassend aan de argumenten van een ander?
Je kan alle argumenten op een flap papier noteren.
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Situatieschetsen
Els (19 jaar) rookt twintig sigaretten per dag. Ze rookt om zich te ontspannen. Ze kent de gezondheidsrisico’s
die aan roken verbonden zijn, maar vindt dat iedereen van iets moet doodgaan.
Jan (20 jaar) gaat elke middag met zijn collega’s naar het café, waar hij een tweetal pintjes drinkt. ‘s Avonds
drinkt hij meestal een aperitiefje voor het eten en een glaasje bier of wijn bij het avondmaal. De avonden zijn
meestal rustig met een of twee (streek)biertjes voor de televisie.
Steven (18 jaar) vertelt: “Op m’n veertiende rookte ik m’n eerste jointje. Het bekende verhaal: we waren met
een groepje vrienden, vonden het allemaal erg spannend, we voelden ons de held. Wij deden de dingen waar
de anderen alleen maar over praatten. Het werd uiteindelijk wel erg grof: we brachten het stuff gewoon mee
naar het jeugdhuis en waren soms de hele avond stoned.”
Tine is 18 jaar. Ze komt sinds kort naar het jeugdhuis en zit bijna elke avond aan de toog. Ze zit daar dan
ongeveer twee uur en drinkt elke keer vijf à zes pintjes. Na een tijdje vertelt ze je dat ze niet graag thuis is:
haar ouders zitten in een echtscheiding en er is thuis vaak ruzie. Verder vertelt ze dat één van de oorzaken
het drinken van haar moeder is, zij heeft een alcoholprobleem.
Olivier (17 jaar) is een schuchtere jongen. Als hij uitgaat, heeft hij het moeilijk met iemand aan te spreken.
Maar de laatste keer voelde hij zich beter. Hij kreeg van een vriend een pil en daarna kon hij zich helemaal
uitleven en uit de bol gaan.
Hanne is 16 jaar, woont alleen en komt af en toe met jou naar het jeugdhuis. Ze is een eerder teruggetrokken
type. Ze weet niet goed welke opleiding ze nu wil volgen en piekert hier regelmatig over. ’s Avonds gebeurt
het wel eens dat ze een joint rookt. Ze zegt dat ze geniet van het gelukzalige gevoel. Voor heel even zijn haar
zorgen van de baan.
Gert is 20 en al drie jaar leiding bij de jeugdbeweging. De rest van de leidingsploeg is op de hoogte dat hij
af en toe een joint rookt wanneer hij weg is met vrienden. Maar de laatste maanden vermoeden ze dat hij
stoned is wanneer hij op de werking toekomt en met zijn groep (10 - 12 jaar) de straat op trekt.
Vera (16 jaar) is geslaagd voor haar examens en heeft dit met een paar goede vrienden gevierd. Het werd een
lange avond en nacht, met veel plezier en veel, misschien wel té veel alcohol. Ze herinnert zich niet al te veel
meer van de laatste uren en weet helemaal niet meer hoe ze is thuisgeraakt.
Maarten, 20 jaar, gaat zoals elk jaar mee op kamp. Begin dit jaar is hij beginnen te werken, zodat hij niet
veel verlof heeft. De voorbereiding van het kamp kan alleen maar plaatsvinden na de werkuren, zodat hij
heel moe op kamp vertrekt. Als leider moet hij bovendien een dag eerder op kamp zijn om alle tenten op te
zetten. Als hij richting Ardennen rijdt, valt het hem allemaal wel lastig, maar met voldoende koffie onderweg
en tweemaal een pilletje om wakker te blijven, voelt hij zich toch nog redelijk fit.
Hanne is een vrij verlegen meisje van 15 jaar. Rob, de 20-jarige vriend van Hanne is haar belangrijkste
sociale contact. Haar ouders hebben haar dit jaar ingeschreven bij de jeugdbeweging in de hoop dat zij iets
socialer zal worden en leeftijdsgenoten zal ontmoeten. De leidster van de oudste groep ontfermt zich over haar
omdat ze nieuw is in de groep. Al snel wint zij het vertrouwen van Hanne. Tijdens een tweedaagse vertelt
Hanne aan de leiding dat zij wel eens xtc wil proberen.
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