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Met deze methodiek kan je een praatcafé organiseren over opvoeding en tabak, alcohol en drugs (TAD) voor ouders uit etnischculturele minderheden (ECM). De methodiek beoogt een discussie tussen ouders onderling op gang te trekken. Het inlevingsvermogen van de ouders in de situatie van de jongere wordt gestimuleerd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van filmpjes, stellingen of
sketches gemaakt door jongeren onder begeleiding van een toneelregisseur. Deze leiden de verschillende thema’s in.

Feiten & cijfers
Binnen TAD-preventie is ECM vaak een onderbelichte en weinig bereikte doelgroep. Het Vlaams aanbod is niet aangepast aan de culturele
gevoeligheden en ECM voelen zich daardoor vaak inhoudelijk minder aangesproken. De focus van deze methodiek is het versterken van de
opvoedingsvaardigheden die TAD-gebruik bij jongeren kunnen voorkomen of uitstellen.

Doelstelling
De doelstelling van het praatcafé is het vergroten van kennis en inzicht in opvoedingsvaardigheden bij de ouders rond het thema TAD. De
methodiek beoogt ook om een discussie tussen ouders onderling op gang te trekken. Het inlevingsvermogen van de ouders in de situatie van
de jongere wordt gestimuleerd. Het praatcafé wordt best begeleid door een preventiewerker TAD in samenwerking met een ECM-intermediair.
Het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Materiaal
De volgende materialen worden gebruikt bij het organiseren van het praatcafé:
• Handleiding voor de begeleider in het Nederlands
• Filmpjes met getuigenissen van Afrikaanse ouders (beschikbaar met ondertitels in het Nederlands, Frans en Engels)
• Filmpjes met getuigenissen van ECM ouders (beschikbaar met ondertitels in het Nederlands, Frans en Engels)
• Filmpjes van sketches gespeeld door Afrikaanse jongeren (beschikbaar met ondertitels in het Nederlands en Frans)
Ondersteunende materialen die ook gebruikt kunnen worden tijdens het praatcafé:
• Brochure ‘Tabak, alcohol en andere drugs in België’ (beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Roemeens,
Albanees, Russisch, Pasjtoe, Pools). Deze brochure geeft beknopt productinformatie over tabak, alcohol, medicatie, cannabis, speed & cocaïne,
energiedranken en gokken.
• Brochure ‘Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs’ (beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Turks). Via
deze brochure krijgen ouders in een notendop enkele tips over hoe ze hun zoon of dochter kunnen leren om verantwoordelijk om te gaan met
tabak, alcohol en drugs.

Prijs / bestelinfo
Praatcafé:
• De handleiding kan gedownload worden of gratis besteld (tot uitputting van de voorraad).
• De filmpjes kunnen gedownload worden.
Voor het downloaden en bestellen van de materialen, kan je terecht op www.vad.be: zoek op ‘ECM’ in de catalogus.
Ondersteunende materialen:
• Brochure ‘Tabak, alcohol en andere drugs in België’: te downloaden en gratis te bestellen (tot uitputting van de voorraad).
• Brochure ‘Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs’: te downloaden en gratis te bestellen.
Voor het downloaden en bestellen van de materialen, kan je terecht op www.vad.be: zoek op ‘ECM’ in de catalogus.

Meer weten?
Voor meer info kan je terecht bij het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs, intergemeentelijke of lokale preventiewerkers en
de Logo’s: http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening
Deze methodiek werd ontwikkeld onder leiding van het team verslavingspreventie van het CGG Brussel (contactpersoon: Valérie Cluydts,
Valerie.Cluydts@cgg-brussel.be)
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