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In deze leidraad wordt een aangepaste aanpak voorgesteld om de vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’ te geven aan
Turkse ouders. Deze leidraad geeft trainers handvatten om een brug te slaan naar Turkse ouders, door beter aan te sluiten bij hun
cultuur, taal en vragen.
‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’ voor ouders van Turkse afkomst, is een eenmalige sessie voor ouders van tieners (10-15 jaar),
waarin ze in groep op een interactieve manier opvoedingsvragen bespreken over tabak, alcohol en drugs aan de hand van filmpjes
en oefeningen.

Feiten & cijfers
Binnen TAD-preventie is ECM (Etnisch-Culturele Minderheden) 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
‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’ voor ouders van Turkse afkomst is een interactieve vorming die inzoomt op de opvoeding. Aan de hand van
filmpjes, uitgewerkt en geacteerd door ouders en jongeren van Turkse afkomst, worden een aantal vragen over tabak, alcohol en drugs besproken.
De belangrijkste doelstelling is Turkse ouders stimuleren om een gesprek over tabak, alcohol en drugs aan te gaan, met elkaar en met hun kind.
De bedoeling is dat ouders na de vorming het gevoel hebben dat ze een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van tabak-, alcohol- en
druggebruik van hun kind en dat de relatie met hun kind daarin centraal staat. Turkse ouders hebben gelijkaardige bezorgdheden, bekommernissen en vragen rondom de opvoeding van hun kind(eren), ook met betrekking tot tabak, alcohol en cannabis. Het is dan ook aangewezen om eerst
de vormingsmap van Als Kleine Kinderen Groot Worden zelf door te nemen.
De vorming kan begeleid worden door een alcohol- en drugpreventiewerker, professional uit de ECM-sector en/of andere professional met een
achtergrond in opvoedingsondersteuning.

Materiaal
Voor ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’ voor ouders van Turkse afkomst zijn volgende materialen beschikbaar:
• Handleiding voor de begeleider (Nederlands)
• Filmpjes (ondertiteld in het Nederlands en Turks)
• Werkboekje voor ouders (in het Turks)
Ondersteunende materialen:
• De materialen van de oudervorming Als Kleine Kinderen Groot Worden zijn te vinden in de VAD-catalogus op www.vad.be. Zoek op ‘Als
Kleine Kinderen Groot Worden’ en klik op ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden/draaiboek’.
• Brochure ‘Tabak, alcohol en andere drugs in België’ (beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Roemeens,
Turks, 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.
• Getuigenissen ‘Ouders uit etnisch-culturele minderheden aan het woord’ (ondertiteld in: Nederlands, Frans en Engels). Ouders van tieners
met diverse culturele achtergronden vertellen hoe zij tabak, alcohol en drugs aanpakken in de opvoeding.

Prijs / bestelinfo
‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’ voor ouders van Turkse afkomst:
• De handleiding voor de begeleider (Nederlands) is te downloaden en gratis te bestellen (tot uitputting van de voorraad).
• De filmpjes (ondertiteld in het Nederlands en Turks) zijn te downloaden.
• Het werkboekje (in het Turks) is te downloaden en gratis te bestellen (tot uitputting van de voorraad).
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) in het
Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Roemeens, Turks, Russisch, Pasjtoe, Pools.
• Brochure ‘Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs’: te downloaden en gratis te bestellen (tot uitputting van de voorraad) in het
Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Turks.
• Getuigenissen ‘Ouders uit etnisch-culturele minderheden aan het woord’: te downloaden met ondertitels in het Nederlands, Frans en
Engels.
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 en uitgetest onder leiding van CAD Limburg (contactpersoon: Wannes Broux,
wannes.broux@cadlimburg.be)
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