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De kracht van Mainline ligt op straat. Dat is sinds de oprichting in 1991 
altijd zo geweest. Nog steeds struinen de veldwerkers van Mainline 
wekelijks de randen van de samenleving af. En in 2013 doken we nog 
verder de marge in. Wat speelt er in de drugsscene buiten de gebaande 
paden van de zorg? Wat zijn de trends? En wat zijn daarbijkomende 
gezondheidsrisico’s? Mainline kent de bruggen, tippelzones en hang
plekken van Nederland als geen ander. In welke steden neemt intra
veneus druggebruik weer toe? Waar roken jongeren basecoke? 
Mainline onderneemt ook actie. Met een bus volgeladen met informatie
materiaal rijdt ons team het land rond om specifieke gebruikers
groepen van de juiste informatie te voorzien. Het nationale team 
ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en trainingen op maat. 
En ook in het buitenland boekt Mainline resultaat. In Pakistan, Kenia, 
Zuid Afrika en veel meer landen lopen projecten die de gezondheid  
van gebruikers op straat effectief verbeteren. Wil je weten wat er 
speelt op het gebied van drugs en gezondheid in de rafelranden  
van Nederland of elders? Dan bel je Mainline.
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Ouder worden met hiv

Harm reduction
De benadering van Mainline wordt harm reduction 
genoemd: het bevorderen van de gezondheid van 
druggebruikers zonder moreel oordeel.
Harm reduction is een kosteneffectieve methode  
om infectieziekten als hiv en hepatitis C onder 
druggebruikers te voorkomen. De Wereldgezond-
heidsorganisatie en VN-organisaties als UNAIDS 
en UNODC hebben negen speerpunten:
1.  Spuitomruil
2.  Substitutiebehandeling (bijvoorbeeld met  

methadon)
3.  Hiv testen en voorlichting
4.  Voorschrijven van aidsremmers
5.   Preventie en behandeling van seksueel over-

draagbare ziekten
6.  Condoomdistributie aan (injecterende) drug-

gebruikers en hun seksuele partners
7.  Gericht informatiemateriaal voor (injecterende) 

druggebruikers en hun seksuele partners
8.   Vaccinatie, diagnose en behandeling van virale 

hepatitis
9.  Preventie, diagnose en behandeling van tuber-

culose

Mainline vat harm reduction breder op dan deze 
maatregelen. Wij zien het als benadering: respect-
vol en gelijkwaardig. Mainline richt zich ook op 
andere risico’s dan injecterend gebruik, bijvoor-
beeld op roken en de longen. Onze brede aanpak 
resulteert in ons continuum of care-model.  ●

Verhalen van stigma tot lever

Het Mainline magazine, het visite-
kaartje van stichting Mainline, 
wordt drie keer per jaar landelijk 
uitgedeeld. Het zijn voor veel drug-
gebruikers de lichtpuntjes in het 
jaar. Het blad vol persoonlijke ver-
halen en informatie over drugs en 
gezondheid wordt verspreid door 
heel Nederland per post en wordt 
gratis uitgedeeld door veldwerkers 
in inloopcentra, penintentiaire in-
richtingen, tippelzones en gebruiks-
ruimtes. Het lentenummer van 2013 
ging over het stigma op drugge-
bruik. Hoe is het voor iemand om 
als junk uitgemaakt te worden? Paul 
vertelt hoe hij moest huilen toen hij 
voor het eerst applaus kreeg bij zijn 
straatoptreden met gitaar. Het 
tweede nummer ging over de im-
pact van gebruik op de lever – de 

afvalverwerkingsfabriek van het  
lichaam. Zo vertelt een gangster uit 
de Bijlmer hoe het is om met een 
halve lever te leven. Het derde 
nummer ging in op de wijze van  
gebruik: roken. Zowel de conse-
quenties van tabak als van cocaïne 
op de longen werden behandeld.
Mainline hield voor de gemeente 
Amsterdam een tevredenheids-
onderzoek onder de lezers. Uit  
het onderzoek bleek dat de meeste 
respondenten Mainline goed ken-
nen en dat ze het werk van Main-
line zien als nuttige aanvulling  
op het bestaande aanbod. Graag 
zouden ze de mainline wat vaker 
ontvangen. Informatie over  
drugs, infectieziekten en zorg-
instellingen worden als meest  
nuttig ervaren. ●

Wat is er bekend over de wisselwerking tus-
sen drugs en medicatie? Het is een moeilijke 
vraag omdat de meeste drugs illegaal zijn 
en onderzoek hiernaar moeilijk is. Onder 

gebruikers die naalden hebben 
gedeeld komen relatief veel  
infectieziekten voor. De kennis 
over overdracht van ziekten was 
in de jaren tachtig nog summier. 
Pas in 1989 werd bekend wat  
hepatitis C precies was. Ook 
brak de aids-epidemie uit. Orga-
nisaties als Mainline droegen in 
de jaren negentig substantieel 
bij aan meer kennis en bewust-
wording van de risico’s van intra-
veneus gebruik. Mainline maakt 
sindsdien voor mensen met in-
fectieziekten speciaal informatie-

Mainline kort

materiaal over drugs. De Take It is een driejaarlijkse 
themabrief over drugs en hiv. De C-zicht is een jaarlijkse 
themabrief voor gebruikers over hepatitis C. Door mid-
del van een interview met een deskundige en een erva-
ringsverhaal van een gebruiker wordt belangrijke kennis 
gecombineerd met persoonlijke verhalen. In 2013 wer-
den thema’s behandeld als ouder worden met hiv, de 
wisselwerking tussen drugs en hiv-medicatie en de  
invloed van stress op de weerstand. Gezien veel mensen 
met hepatitis C te maken krijgen met extreme vermoeid-
heid, ging de C-zicht van 2013 over omgaan met futloos-
heid. In 2014 wordt het aantal uitgaven van C-zicht 
uitgebreid naar drie om (ooit)gebruikers te informeren 
over nieuwe verbeterde medicatie. De Take It wordt  
verspreid onder 750 gebruikers in het hele land. De  
C-zicht komt terecht bij 2000 gebruikers, in 2014 bij 
2.500. De veldwerkers van Mainline delen ze discreet  
uit en abonnees krijgen de themabrieven anoniem  
opgestuurd. ●
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Mainline geeft voorlichting over drugs en gezondheid  

op straat. De ervaring die de organisatie opdeed in de  

afgelopen twintig jaar wordt tegenwoordig succesvol  

ingezet in het buitenland.

“Het jaar 2013 was een overgangsjaar. We zijn met het 
nationale werk een nieuwe koers ingeslagen. Mainline 
begon in 1991 als organisatie die voorlichting gaf aan 
druggebruikers over de risico’s van shotten. Een epide-
mie van hiv was gaande. De infectieziekte hepatitis C 
sloeg om zich heen. Door middel van het verspreiden 
van harm reduction-materiaal zoals schone spuiten, het 
uitdelen van infofolders en het uitbrengen van een ma-
gazine voor gebruikers ontstond er bewustzijn over de 
manier van gebruiken. Vandaag de dag duikt er slechts 
af een toe een enkele nieuwe hiv-infectie op onder in-
jecterende gebruikers. Hoe kun je beter het succes van 
ons werk verklaren?

Nu lijkt het misschien dat de relevantie van ons werk is 
afgenomen, maar niets is minder waar. We hebben 
meer de rol van watchdog op ons genomen en houden 
nauwlettend in de gaten welke groepen risicovol ge-
drag vertonen. Als je niet oplet, ontwikkelt zich een 
kleinschalig probleem tot een bedreiging voor de volks-
gezondheid. Zo zie je bijvoorbeeld dat het grootste deel 
van de mensen met hepatitis C dit niet eens weet van zich-
zelf. Daar besteden we nu aandacht aan, want iemand 
die niet weet dat hij of zij is geïnfecteerd, verspreidt 
het makkelijker. Dan zijn er nog toenemende proble-
men van eenzaamheid, risicovol seksueel gedrag 
onder invloed van drugs, longproblemen als COPD en 
overdosering bij jongeren.

Nieuwe gebruikers, nieuwe risico’s
De jongere generatie gebruikers heeft te maken met 
andere middelen in andere omstandigheden. Deze 
nieuwe groepen lopen andere risico’s dan de klassieke 
gebruikers van methadon, basecoke en heroïne. Deze 
brengen we in kaart en creeëren bewustzijn bij de ge-

‘De kracht van 

Mainline ligt  

op straat.’

Mainline 2013

‘Mainline is de club die je belt als je wilt 

weten wat er speelt op het gebied van 

drugs en risico’s.’

Directeur Hugo van Aalderen aan het woord

De kracht in de marge

foto Leon K
noops
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bruikers zelf over de gevaren. Een ghb-gebruiker loopt 
misschien weinig risico op hiv, maar naar het zieken-
huis worden gereden omdat je een paar druppels 
teveel hebt binnengekregen is ook niet gezond. Over-
dosering is zeker een probleem dat een serieuze aan-
pak nodig heeft. En hier gaan we in 2014 vol op 
inzetten.
Het veldwerk hebben we in 2013 zoals altijd voort-
gezet. De kracht van Mainline ligt nog altijd op straat. 
We duiken op in gebruiksruimtes, inloopcentra, sociale 
pensions, onder bruggen en op tippelzones. We signa-
leren wat er speelt, waar gebruikers welke risico’s 
lopen en of zich trends voordoen. Waar we voorlichting 
kunnen geven, doen we dat. En dan heb ik het niet 
over abstinentie, maar over harm reduction: bijsturen 
waar het kan, op een effectieve manier. 

Trots op ons internationale werk
De expertise die wij als pioniers in harm reduction in 
meer dan twintig jaar hebben opgebouwd, passen wij 
zeer effectief toe in het buitenland. Onze internationale 
projecten lopen goed. Onze harm reduction-aanpak 
gooit hoge ogen in het buitenland: een pragmatische 
aanpak die leidt tot een signifi cant beter leven voor de 
druggebruiker. In het buitenland kijken beleidsmakers 
jaloers naar de gezondheidsontwikkelingen die wij de 
afgelopen twintig jaar hebben doorgemaakt. We heb-
ben minder overdosering en minder infecties dan in de 
meeste landen. 
Mainline is de club die je belt als je wilt weten wat er 
speelt op het gebied van drugs en risico’s. Onze partner-
organisaties in landen als Pakistan en Kenia maken 
grote stappen in de gezondheidsvoorlichting op het 
gebied van drugs en infectieziekten. We doen uitwisse-
lingen en zo leren we van elkaar. De Pakistani’s geven 
bijvoorbeeld aandacht aan de hele familie en niet al-
leen aan de gebruiker. Onze harm reduction-methode 
wordt daar op maat gesneden. We drukken niet een in 
ijzer gegoten formule door die één op één moet wor-
den overgenomen. Het doel is de gezondheid van de 
gebruikers op straat te verbeteren. De weg daar naar-
toe is pragmatisch. 
Mainliners werken met hun poten in de klei, maar 
doen ook mee op hoog niveau. Onze medewerkers 
staan de ene dag in een krottenwijk, de andere dag 
zitten ze aan tafel met UNAIDS. We zitten in werk-
groepen, presenteren op conferenties, doen acquisitie 
en lobbyen om randvoorwaarden te creeëren voor de 
druggebruiker op straat. Op grote schaal versterken 
we de kleine man op straat.”  ●

Harm reduction: 
hoe ver ga jij? 
De medewerkers van Mainline houden maandelijks een groeps-
gesprek om te discussieren over ervaringen en uitgangspunten 
in het eigen werk. We zetten de uitkomsten van het groeps-
gesprek ‘harm reduction: hoe ver ga jij?’ op een rijtje.

Uitgangspunten van Mainline
•  Mensen dragen altijd de verantwoordelijkheid voor hun 

eigen middelengebruik. Gebruikers maken hun keuzes. 
•  Mainline sluit aan op het mensenrechtenperspectief: 

mensen moeten de vrijheid hebben om te beschikken over 
hun eigen leven.

•  Aan Mainline is het de taak om objectieve informatie te 
geven aan mensen door aan te sluiten op hun belevings-
wereld.

•  Wij promoten geen druggebruik en werken vraaggericht. 
•  Mainline streeft continuïteit van zorg na. In Nederland rich-

ten wij ons op harm r eduction en verwijzen we door naar
instanties voor andere vormen van zorg en detoxifi catie. 

Effectiviteit harm reduction
•  De kracht ligt in de objectiviteit van informatie. Dat beweegt 

een persoon uiteindelijk tot een goed geïnformeerde keus. 
•  Eenmalige gesprekken hebben effect. Informatie is vaak 

praktisch en direct toepasbaar. Mensen verspreiden deze 
informatie via mond-tot-mond reclame.

•  Gesprekken zijn open en niet-veroordelend en dit doet men-
sen vaak goed. 

•  Harm reduction is niet alleen een individuele benadering, 
maar dient ook de publieke gezondheid. 

•  Effectiviteit van ons werk kan nooit volledig gemeten wor-
den. Dit is de aard van preventiewerk. Maar door ons werk 
uit te bouwen naar trainingen, informatiemateriaal en 
presentaties bereiken we meer mensen en vergroten we het 
effect. Binnen afgebakende projecten kan wel effect worden 
gemeten. Hier moeten we bij Mainline meer aandacht aan 
besteden.

Grenzen in het werk
Grenzen worden bepaald door:
•  Het persoonlijk ethisch kader van de betreffende outreach-

werker.
 Voorbeeld: een gebruiker wel of geen geld geven.
• Het juridische kader.
  Voorbeeld: naar een dealer gaan voor een cliënt om dope-

ziekte tegen te gaan.
• Het feit of je al dan niet aan het werk bent.
 Voorbeeld: privé wel een joint aannemen, tijdens werk niet.
• De studieachtergrond/beroepsgroep. 
•  Mogelijk niet de expertise in huis om om te gaan met trauma-

verleden van gesprekspartner.  ●

Mainline kort

foto Leon K
noops
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Nationaal

Team nationaal 
Het Veldwerk en Materiaalontwikkeling team fuseerde in 2013 met het Trainingen, Expertise en Communi

catie team tot het Nationale team. De werknemers houden door middel van veldwerk nauwlettend in de 

gaten hoe de drugsscene in Nederland zich ontwikkelt. Op basis van bevindingen worden trainingen en 

voorlichtingsmateriaal op maat gemaakt.

“De groep heroïnegerbuikers sterft lang-
zaam uit,” zegt veldwerker Toon Broeks. 
“Maar dat betekent niet dat er geen  
gezondheidsproblemen meer zijn in de 
drugsscene. Er is een grijs gebied van 
mensen die niet goed in beeld zijn van  
de zorgsector. Wij proberen die mensen 
te vinden en te voorzien van goede infor-
matie.” 
Met het veranderen van de drugsscene, 
verandert ook het veldwerk van Mainline. 
In 2013 experimenteerde het outreach-
team van Mainline met andere vormen 
van veldwerk: meer focus op de marge in 
de samenleving. Behalve de standaard 
veldwerkplekken zoals de methadon-
vertsrekking, inloopcentra en pensions be-
zoeken de veldwerkers tegenwoordig meer 
onontdekte en marginale plekken. 

Daklozen door crisis
“Door het opjaagbeleid is de straatscene 
verspreid,” zegt veldwerker Leon Knoops. 
“Gebruikers concentreren zich steeds 
minder op vaste plekken. Daarom bezoe-
ken we nu weer plekken als de soepbus 
van het Leger des Heils om zorgmijders 
en aan lager wal geraakte mensen te ont- 
moeten. Het is altijd afwachten wat je  
tegenkomt. Door de crisis raken steeds 
meer mensen dakloos. We komen de laatste 
tijd ook meer Oost Europeanen tegen. 
Een lastige groep, want deze mensen zijn 
vaak niet toegankelijk. Je moet veel vaker 
je hoofd laten zien om vertrouwen te win-
nen om het gesprek aan te gaan.”

Het donkere steegje
De veldwerkers van Mainline gaan weke-
lijks de rafelranden van Nederland af om 

fo
to
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e

Rafelranden van Nederland
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Harm reduction:  
Mini conferentie  
ervarings deskundigheid  
Mainline organiseerde in 2013 de vierde miniconferentie harm  
reduction in het Mozeshuis in Amsterdam. De bijeenkomst werd 
druk bezocht door medewerkers van gebruiksruimtes, spuit
omruil, maatschappelijke opvang en andere professionals die 
met gebruikers werken. 

Dit jaar stond het thema ervaringsdeskundigheid centraal. In de 
verslavingszorg en in opvangvoorzieningen worden ervaringen 
van gebruikers steeds vaker als leidraad genomen. Ervarings
deskundigheid is onder andere het toepassen van de kennis van 
mensen met een psychiatrische of verslavingsachtergrond op 
grond van hun persoonlijke ervaringen.

De middag werd geopend door een bevlogen presentatie van 
Windesheimdocente Alie Weerman. Volgens Weerman kan het 
doormaken van een verslaving een bijzondere vorm van leven s
wijsheid opleveren waar anderen wat aan kunnen hebben. “Een 
verslaving geeft een eigen kleur aan vragen van leven en dood, 
vrijheid en beperking, eenzaamheid en zinloosheid,” zegt  
Weerman. “Een ervaringsdeskundige kan daardoor op een  
bijzondere manier contact leggen.” 

Trainer Hilde Roberts van Mainline gaf een historische uiteenzet
ting over hoe de leefwereld van gebruikers sinds de oprichting 
van Mainline centraal staat in het voorlichtingswerk. “Veldwerkers 
van Mainline gebruiken de presentiemethodiek,” zegt Roberts. 
“Het contact is laagdrempelig en de gesprekken zijn open. Het 
gespreksonderwerp moet vanuit de gebruiker komen. Mainline 
gebruikt deze persoonlijke verhalen – uiteraard met toestemming 
– in het voorlichtingsmateriaal om aansluiting te vinden bij an
dere gebruikers.” 

De miniconferentie werd afgesloten met een bloemetje voor 
dagbestedinginstelling Het Twaalfde Huis. “Onze veldwerkers 
verkozen Het Twaalfde Huis als beste, omdat zowel bezoekers 
als begeleiders van dit drukbezochte dagactiviteitencentrum erg 
zijn te spreken over de positieve sfeer,” zegt Joost Breeksema 
van Mainline. “Het Twaalfde Huis is een laagdrempelige instel
ling, waar veel verscheidenheid is en gebruikers altijd hartelijk 
welkom worden geheten.”
Projectleider Coen van der Heijde reisde uit Groningen af om het 
bloemetje in ontvangst te nemen. “Medemenselijkheid staat 
centraal in onze organisatie en bij onze medewerkers. We zijn 
zeer dankbaar dat dit door collega’s wordt erkend.” ●

Mainline kort

met gebruikers te praten. “Denk aan de 
nachtopvang, tippelzones, maar ook klas
sieke plekken als het donkere steegje,” 
zegt Broeks. “We hoorden over een groep 
jongeren die zich verzamelt onder een 
brug in Gelderland om GHB te gebruiken. 
Op de bonnefooi gingen we kijken en 
troffen inderdaad allerlei jong eren aan. 
Die stonden gek te kijken toen we kwamen 
aanlopen. Maar uiteindelijk kregen we 
het gesprek op gang. Ook zijn we op 
Schiphol geweest om te kijken of daar ge
bruikers rondhangen. Daar troffen we 
weinig aan. Maar we hoorden wel dat er 
in de avonden meer gebeurt. Dan weten 
we dat voor de volgende keer. We ontdek
ken het veld op die manier met vallen en 
opstaan.” 

Inspelen op signalen
Mainline ontwikkelde in 2013 een nieuwe 
manier van verslaglegging. “We houden 
elkaar tegenwoordig nog beter op de 
hoogte van wat er speelt in het land. Door 
verslagen te schrijven weet je wat ergens 
anders speelt en hoe laat je bijvoorbeeld 
het beste een plek kunt bezoeken. Een 
tippelzone bijvoorbeeld is in de late uurtjes 
vaak een stuk drukker. Maar het is ook 
handig om te weten dat door een politie
inval een bepaalde inloopvoorziening nog 
maar weinig wordt bezocht.” 
Door het nieuwe veldwerken kunnen we 
beter inspelen op signalen. “Als we nu iets 
lezen in de krant over bijvoorbeeld het 
roken van kalk uit een muur op een plein, 
stappen we er meteen op af,” zegt Broeks. 
“Soms blijkt er niets aan de hand te zijn, 
maar kom je wel gebruikers tegen kun je 
ze direct wijzen op de risico’s.” ●

foto Ingrid B
akker

foto Leon K
noops
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“Ja, drugs worden hier veel gebruikt. 
Zoals speed in koffie. Hierdoor 
kunnen de dames dubbele diensten 
werken. Maar ik doe het niet.” 
De vrouw die aan het woord is,  
zit achter het raam. Ze wil graag 
anoniem blijven. Het is één van de 
vrouwen die veldwerker Sanne van 
Gaalen spreekt tijdens haar veld-
werk in Den Haag. Mainline focust 
in 2013 op diverse groepen seks-
werkers, waaronder vrouwen achter 
het raam en tippelende mannen en 
vrouwen. Vandaag is Mainline uit-
genodigd om mee te lopen met 
veldwerker Maaike van Groenestyn 
van Spot 46, een adviesbureau 
voor sekswerkers in Den Haag. Van 
Groenestyn had al langere tijd ver-

Speed in de koffie
moedens dat de dames achter  
de ramen drugs gebruikte, maar 
wist niet hoe of wat. Ze schakelde 
Mainline in om een keer op laag-
drempelige wijze met de vrouwen 
in gesprek te gaan. Voor Mainline 
was dit een kans om met deze  
doelgroep in contact te komen. 
“De meeste vrouwen komen uit 
Oost-Europa en spreken geen  
Nederlands of Engels,” zegt Van 
Gaalen. “Voor veel hulpverleners  
is de taalbarriere een groot probleem. 
Gelukkig spreekt Maaike vloeiend 
Hongaars, waardoor makkelijker 
vertrouwen is te winnen. We zijn 
voorzichtig het gesprek gestart 
over een onderwerp waarop binnen 
deze groep een groot taboe heerst: 
drugs.” 

Uitputting van het lichaam
Drugsgerelateerde problemen liggen 
anders bij raamprostituees dan bij 
tippeldames. “Op de tippelzone 
werken vrouwen van oudsher om 
hun verslaving te bekostigen,” zegt 
Van Gaalen. “Als genoeg geld voor 
een bolletje cocaïne is verdiend, 
gaan ze er weer vandoor. Bij raam-
prostitutie speelt een andere pro-
blematiek dan op de tippelzones. 
Daar zie je juist vaker dat drugs 
worden gebruikt om het werk vol  
te houden.” 
Tijdens het veldwerk van Mainline 
vielen een aantal zaken op. “Down-

ers zoals alcohol en heroïne zien we 
meer op de tippelzones,” zegt Van 
Gaalen. “Terwijl achter de ramen 
uppers zoals speed en cocaïne  
populair zijn. Het is van belang de 
vrouwen voor te lichten over de 
mogelijke risico’s van druggebruik 
onder werktijd. Zoals onveilige seks 
en uitputting van het lichaam.” 

Getting High
Spot 46 startte naar aanleiding van 
het veldwerkbezoek van Mainline 
een gezondheidscampagne om 
aandacht te geven aan de risico’s 
van drugs. “Het voorlichtingsmate-
riaal van Mainline vormde hiervoor 
de basis,” zegt Van Gaalen. “De  
samenwerking mondde uit in de 
folders ‘Getting High’ met informa-
tie en harm reduction-tips op het  
gebied van sekswerk en middelen-
gebruik. De folders worden uit-
gedeeld op sekswerkplekken en 
soaklinieken en zijn tegen verzend-
kosten te bestellen op de websites 
van de betrokken organisaties 
zoals prostitutie.nl en mainline.nl.”
Er zijn zowel een mannelijke als 
een vrouwelijke versie van de folder 
ontwikkeld. De folders zijn gesub-
sidieerd door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en Soa Aids Nederland en verschij-
nen in meerdere talen om de doel-
groep in de volledige breedte te 
bereiken. ●

Nationaal

‘De meeste vrouwen 

komen uit Oost  

Europa.’

De folder Getting 
High is beschikbaar 

voor zowel manne

lijke als vrouwelijke 

sekswerkers
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Zonder opgeheven vingertje! 
Mainline sloot het jaar 2013 feestelijk af met het uitbrengen 
van de vierde uitgave van het digitale jongerenmagazine 
apexx.nl. Verhalen over de partyscene, drugs en soa werden 
in een hip jasje gehesen om de jongerendoelgroep aan te 
spreken op een toegankelijke manier. Het magazine is een mix 
van ervaringsverhalen en gezondheidstips: hoe ga je zo veilig 
mogelijk om met drugs? Hoe onderscheid je de feiten van de 
fabels? De beste verhalen zijn gebundeld in een papieren uit-
gave van de apexx waarvan er al meer dan drieduizend zijn 
uitgedeeld tijdens veldwerk in jongerencentra, coffeeshops, 
soa-poli, drugstestcentra en op festivals. 

“De basis van onze artikelen is de ervaringen van jongeren op 
het gebied van drugs, seks en subscenes,” zegt project leider 
Sanne van Gaalen. “Om contact te houden met de doelgroep 
doet Mainline veldwerk op straat, in coffeeshops en op fees-
ten, maar ook op digitale drugsfora.”
In 2013 sprak Mainline met ruim vierhonderd jongeren tijdens 
al dan niet digitaal veldwerk. Mainline werkte tevens samen 
met Vice.nl wat leidde tot een toename in het aantal bezoekers 
van de website. Promotie op Facebook leidde tot aanzienlijk 
meer verkeer op de website. Het aantal volgers op Facebook 
nam toe met 861 likes. “Facebook-updates prikkelen jongeren 
om de website apexx.nl te bezoeken,” zegt Van Gaalen. “Elk 

verhaal heeft een voor-
lichtingsboodschap zon-
der opgeheven vingertje. 
Op die manier vormt 
apexx.nl een veilige om-
geving voor de jongeren.” 
De website werd in 2013 
bezocht door 12.589 unieke 
bezoekers.
Het nieuwe comment-
systeem genereerde in 
2013 extra verkeer op de 
website. “Lezers kunnen 
dankzij het comment-
systeem vragen stellen en 

de discussie met elkaar aangaan omtrent gezondheidsissues,” 
zegt Van Gaalen. ”Vooral het artikel Blowen en Dromen maakte 
veel los. Veel jongeren deelden hun ervaringen en stelden 
vragen in het commentsysteem. Als moderator geef ik reacties 
en houd ik nauwlettend in de gaten dat juiste informatie wordt 
verstrekt.” 
Vanaf 2014 is er vanuit het Ministerie van VWS geen budget 
meer voor apexx. Hierdoor is een doorstart van dit medium 
helaas onzeker. ●

Sekswerkers uit zicht

Marianne Jonker 
over Mainline:

Mainline gaf de workshop Seks
werkers in de Marge op het Soa 
Hiv Congres in Amsterdam. De 
drukbezochte Beurs van Berlage 
was gevuld met deskundigen en 
hulpverleners op het gebied van 
seks, infectieziekten en gezond-
heidsrisico’s. Mainline besprak de 
relatie tussen drugs en seksueel 
risicogedrag. De workshop was een 
samenwerking van Mainline, Spot 
46 en Soa Aids Nederland. 
“In de workshop bespraken we het 
huidige repressieve beleid ten op-
zichte van tippelzones en raam-
zones,” zegt Marianne Jonker van 
Soa Aids Nederland. “De maat-
schappelijke positie en gezondheid 
van veel vrouwen staan onder druk. 

Met de veertig deelnemers van de 
workshop, waaronder veel GGD’ers, 
bespraken we de mogelijkheden 
voor deze vrouwen.” 
Gedurende de workshop was er 
speciale aandacht voor het groei-
end aantal Oost Europese vrouwen. 
“Deze groep vormt een risico door-
dat ze een andere taal spreken, 
relatief ontoegankelijk zijn voor 
hulpverleners en gemakkelijk in de 
marge verdwijnen,” zegt Jonker. 
“Door ervaringen uit te wisselen 
over manieren van contact maken 
en voorlichting geven, hebben we 
met elkaar meer inzicht gekregen 
in de problemen en mogelijke op-
lossingen voor deze relatief moei-
lijke groep.” ●

Ik werk al meer dan vijftien jaar gemoedelijk 
samen met Mainline. Wij komen elkaar regel
matig tegen in verschillende netwerken en op 
podia waar we opkomen voor de belangen van 
sekswerkers en druggebruikers. In 2014 hopen 
we onze samenwerking verder te intensifi ëren 
op de thema’s sekswerk, gezondheid en mid
delengebruik.

Marianne Jonker is programmamedewerker bij het 
prostitutieprogramma van Soa Aids Nederland.
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open blik tegemoet treedt, levert 
dat veel op.” 
Gebruik hangt volgens Roberts 
samen met alle leefterreinen. 
“Door niet alleen op de verslaving 
te focussen, maar ook op huisves-
ting, dagbesteding, emoties, psy-
chische problemen, schulden en 
sociale contacten wordt proble-
matisch gebruik effectiever aange-
pakt. Vaak is het nemen van drugs 
coping om met problemen om te 
gaan. Los de problemen op en het 
gebruik zal afnemen. Dit staat lijn-
recht tegenover het slechts verbie-
den van drugs. Stopt iemand 
abrupt, zonder aandacht te beste-
den aan andere leefterreinen, dan 
is de kans op terugval heel groot.”
Veel organisaties werken al met 
‘krachtgerichte methoden’, bij-
voorbeeld met Herstel, Empower-
ment en Ervaringsdeskundigheid 
(HEE). Volgens Roberts sluiten de 
trainingen van Mainline daar goed 
bij aan. “Sterker nog: het is onze 
grondgedachte om vanuit de 
kracht van de persoon te werken.”       

Neem kado aan
De visie op middelengebruik is een 
terugkerend thema in de trainingen 
van Mainline. Haal je een biertje 
voor iemand die ziek op bed ligt? 
Of een zakje wiet? Waar ligt de 
grens? 
“De discussie laait altijd hoog op 
tijdens de trainingen,” zegt Roberts. 
“Als iemand een basepijp in elkaar 

“Als een opvanginstelling van een 
gebruiker eist dat hij niets mag ge-
bruiken, werkt dat vaak averechts,” 
zegt trainer Hilde Roberts van 
Mainline. “Dat is hetzelfde als 
tegen een schizofreen zeggen dat 
hij mag binnenkomen, als hij zijn 
stemmen maar buiten de deur 
houdt.” Roberts gaf in 2013 aan 
diverse instanties de training 
Koffi e en Contact. Het omgaan 
met gebruikers met psychiatrische 
achtergrond in laagdrempelige 
opvangvoorzieningen staat hierin 
centraal. “De training bestaat uit 
drie dagdelen,” zegt Roberts. “De 
eerste sessie gaat over omgang 
met druggebruikers, verschillende 
middelen en de harm reduction-
methode. De tweede sessie doet 
een verslavingsarts zijn verhaal, 
die uitgebreid aan de tand wordt 
gevoeld door de deelnemers. In 
het laatste deel vertellen een psy-
chiater en een ervaringsdeskundige 
openhartig over verslaving en 
psychiatrische problemen. Hoe is 
het om te leven met een stigma? 
Wat doen kleineringen met een 
mens?” De training is gericht op 
begeleiders, huismeesters, coaches 
en andere mensen die werken in 
laagdrempelige voorzieningen.

Geen enge mensen
“Ik probeer vooral duidelijk te 
maken dat gebruikers helemaal 
geen enge mensen zijn,” zegt 
Roberts. “Als je iemand met een 

Koffi  e en contact

knutselt van een fl esje frisdrank en 
een pennenhuls, kun je dat afkeuren. 
Maar je kunt er ook de creativiteit 
in zien. Geef op zo’n moment ge-
woon een complimentje. De trai-
ningen van Mainline gaan altijd uit 
van gelijkwaardigheid. Hoe laat je 
iemand zich gewenst voelen? Als 
een gebruiker uit dankbaarheid 
een kadootje geeft, kan het heel 
kleinerend werken als je zegt: dat 
zetten we mooi op de afdeling. 
Neem het gewoon aan. Dan laat je 
een stukje gelijkwaardigheid zien. 
Niet al het werk van een begeleider 
hoeft top-down te zijn. Uiteraard 
moet het kadootje wel proportio-
neel zijn, anders creëer je de ver-
keerde verwachtingen, maar zoiets 
voel je aan.”  
Zowel HVO Querido, gespeciali-
seerd in maatschappelijke opvang 
en geestelijke gezondheidszorg, als 
verslavingszorginstelling Tactus 
namen diverse Mainline-trainingen 
structureel op in hun opleidings-
traject. Roberts: “Ze willen dat al 
hun medewerkers krachtgericht 
kunnen werken. Daar begint het 
echte werk mee.” ●

Hilde Roberts bij een 

shottraining op 

het kantoor van 

Mainline

Nationaal

Maaike van Groenestyn 
over Mainline
“Ik heb Mainline het afgelopen jaar leren kennen 
als een organisatie met grote expertise, creativi
teit, openheid en zeer gemotiveerde medewerk
ers. Onze samenwerking resulteerde uiteindelijk 
in meer dan we vantevoren hadden bedacht. Erg 
leuk en inspirerend!”
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Een simpel G-slaapje? Of een serieuze 
overdosering? Veel jongeren doen nogal 
laks over het buiten westen raken van het 
verdovingsmiddel GHB. Maar dit is zeer 
gevaarlijk. GHB kan braken of onderdruk-

king van de ademhaling veroorzaken. En 
gezien 70% van de problematische ge-
bruikers alleen gebruikt kan dit fatale  
gevolgen hebben. 
Mainline start in 2014 een grootschalig 
onderzoek naar GHB-gebruik achter de 
voordeur. Het doel is om met gebruikers 
in gesprek te gaan en samen met hen te 
kijken hoe zijn een overdosis kunnen 
voorkomen. 
Het onderzoek past goed in de nieuwe 
koers van Mainline: minder focus op 
kwantiteit en meer focus op kwaliteit. 
Concreet betekent dit dat de veldwerkers 
van Mainline tijdens een bezoek aan een 

stad niet zoveel mogelijk gebruikers  
proberen te spreken, maar juist langere  
gesprekken aangaan over specifieke  
onderwerpen. Op wat voor plekken 
komen de gebruikers waar de reguliere 
zorg geen weet van heeft? En wat wordt 
daar gebruikt? Door de minder gebaande 
paden af te gaan, brengt Mainline de ge-
zondheidsrisico’s in kaart van een scene 
die voor velen onzichtbaar is. Het GHB-
onderzoek is het eerste grootschalige 
project dat naadloos in deze koers past. 
Het onderzoek wordt gefinancierd door 
de Europese Unie en het Fonds Psychi-
sche Gezondheid. ●

Heroïne  
in Antwerpen

Op diverse plekken hangen grote metalen bakken 
waar gebruikte naalden in worden gedumpt. Maar ge-
bruikers zijn in de straten van Antwerpen bijna nergens 
te vinden. Behalve op een pleintje. “Slechts een kwestie 
van tijd voordat dit pleintje ook onder toezicht staat,” 
zeggen de aanwezige Vlaamse gebruikers. Ze wijzen 
op de camera om de hoek. “ We worden opgejaagd, 
krijgen boetes voor het drinken van bier en voor samen-
scholing. We gebruiken thuis of stiekem in portieken.” 

In Antwerpen wordt vergeleken met Amsterdam nog 
veel heroïne geshot. Reden voor de veldwerkers van 
Mainline om voor de kerst van 2013 naar Antwerpen af 
te reizen voor een veldwerkbezoek. Tessa Windelinckx 
van Free Clinic, een Vlaamse gezondheidsorganisatie 
voor (ex)druggebruikers, nam de Mainliners aan de 
hand door de straten van Antwerpen.

War on drugs
De gebruikers in Antwerpen hebben het steeds moeilij-
ker. Terwijl wereldwijd de war on drugs terrein verliest, 
blaast burgemeester Bart de Wever van Antwerpen de 
oorlog nieuw leven in. De boete voor een heterdaadje 
cannabisbezit is 75 euro.
De boetes vallen onder gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS), beter bekend als overlastboetes. De 

boetes kunnen oplopen tot 250 euro. Het gaat vooral 
om sluikstorten, wildplassen en nachtlawaai. 

Gebruiker Rudi voelt zich opgejaagd. “Voor het drin-
ken van een pinteke om de hoek krijg je vijftig euro 
boete!” zegt hij. “En hier mag het wel. Dat is toch bela-
chelijk? De politie komt steeds vaker langs. Binnenkort 
hangen ze hier ook een verbodsbord neer. Waar moe-
ten we dan heen? Dit is fucked up. Er is geen tolerantie 
in Antwerpen.”

’s Avonds doen enkele veldwerkers van Mainline een 
veldwerkonderzoekje op straat om te kijken hoe mak-
kelijk drugs gescoord kunnen worden. Bij twee disco-
the ken, die bekend staan om het druggebruik, blijken 
jongeren zeer terughoudend te zijn om open lijk te pra-
ten over recreatieve drugs. Het repressieve beleid 
maakt het moeilijk om gesprekken aan te gaan over 
mogelijke gezondheidsrisico’s van drugs. In 2014 
houdt Mainline contact met FreeClinic over de invloed 
van het beleid op de situatie van druggebruikers. ●

Ambitie nationaal 2014

In Antwerpen  

woedt een  

‘war on drugs’

foto Leon K
noops
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Pionierswerk in Pakistan
Hoe een lokaal project van Mainline uitrolt tot landelijk succes. Nu het Global Fund de continuum of 

care werkwijze omarmt, wordt de Nai Zindagi/Mainlinemethode op grote schaal toegepast.

Aandacht voor familie
De samenwerking tussen Mainline en Nai Zindagi 
startte in 2006. Nai Zindagi werkte toen al enige jaren 
met druggebruikers, maar het bleek moeilijk om geld 
te vinden voor innovatieve projecten. “Samen wilden 
wij druggebruikers meer bieden dan alleen het stan-
daardpakket aan harm reduction-diensten. Denk aan 
schone spuiten, condooms, hiv-testen – erkend door 
de WHO, de UNODC en UNAIDS. 
Financiering vanuit het Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken bood ons uiteindelijk een fantas-
tische kans,” zegt Wildschut. “Nu worden aan de ene 
kant klassieke harm reduction-diensten geboden zoals 
schone naalden, condooms, informatie over infectie-
ziekten en hiv-testen. Aan de andere kant krijgen men-
sen aanvullende medische en psychosociale zorg en 

Werk is de beste manier om een plek te winnen in de 
maatschappij. Het is een belangrijk paradepaardje van 
de Pakistaanse organisatie Nai Zindagi en Mainline. En 
niet zomaar. Onderzoek van Nai Zindagi wees uit dat 
zelfvoorzienendheid een van de grootste behoeften is 
van druggebruikers. Beide organisaties sloegen de 
handen ineen om gebruikers nieuwe kansen te bieden 
en hen te motiveren tot een praktische opleiding of 
werk. 
Het resulteerde in diverse ondernemingen. “In het 
project werken gebruikers tegenwoordig op het land 
om druiven te planten en te plukken,” zegt Janine 
Wildschut van Mainline. “Er is een houtsnijderij waar 
gebruikers grafkisten maken en prachtige sluitingen 
voor grafkisten uitsnijden. Ze verdienen hun eigen 
geld en zijn trots op wat zij bereiken.” 

Internationaal

Team internationaal 
Het internationale team van Mainline werkt nauw samen met partnerorganisaties over de hele wereld. 

Door deze samenwerkingen hebben we met een relatief klein team een groot  bereik. In 2013 hebben we 

veel vruchten geplukt van onze jarenlange intensieve inzet. Op de volgende pagina’s staan een aantal  

resultaten van ons werk in vogelvlucht genoemd.

Druggebruikers 

staan niet per se 

alleen

foto Janine W
ildschut
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intensieve begeleiding met betrekking tot werk en familie. 
Wij noemen dit model continuum of care. In november 
2013 heeft het Global Fund onze werkwijze omarmt.” 

“We zagen dat druggebruikers, ondanks hun vaak  
geïsoleerde positie, niet per se alleen staan,” zegt 
Machteld Busz, programmamanager bij Mainline. 
“Ook zij hebben partners, kinderen en familie. Deze 
mensen moeten ook toegang hebben tot goede informa-
tie, hiv-tests en condooms. Dat hiv seksueel overdraag-
baar is, is onbekend in Pakistan. Informatie geven aan 
gebruikers en hun familie is daarom erg belangrijk.”  

Met vallen en opstaan
Nai Zindagi ontvangt sinds drie jaar geld van het Global 
Fund, één van de grootste internationale donoren op 
het gebied van de bestrijding van hiv en aids. Voorheen 
was het niet de bedoeling om hun geld te  besteden 
aan behandeling van hiv en de begeleiding van hiv- 
positieve mensen. Detox-faciliteiten werden ook niet 
gefinancierd. “Maar door de goede resultaten van het 
project van Mainline en Nai Zindagi in 2013 zien deze 
en andere spelers eindelijk het nut van onze werk-
wijze,” zegt Busz. 
“Door bewezen effectiviteit wordt het project uitgerold 
over heel Pakistan. Nieuwe partners van Mainline 
brengen met regelmaat een bezoek aan Rawalpindi. 
En Nai Zindagi krijgt in de gehele regio erkenning voor 
hun harde werk en behaalde succes.”

Vanuit Mainline start in 2014 een nieuwe pilot die zich 
richt op het verbeteren van therapietrouw aan aids-
remmers. In de eerste twee jaar worden met name 
mensen bereikt die zijn afgekickt. Zodra substitutie-
therapie zoals methadonverstrekking breder wordt  
geaccepteerd en uitgevoerd in Pakistan, zullen we ook 
deze mensen bereiken. Daarmee hopen we weer te 
laten zien dat Nederlands ontwikkelingsgeld effectief 
wordt besteed. En ook hier hopen wij dat andere dono-
ren en uiteindelijk de Pakistaanse overheid onze activi-
teiten overnemen. Zo werkt Mainline in 2014 verder 
aan duurzame resultaten, op basis van stabiel partner-
schap. ●

Meer nodig dan schone spuiten
Mainline deed de afgelopen jaren veel ervaring op door samen te werken 
met lokale partners in het buitenland. Hoe bouw je een organisatie op? 
Hoe breng je spuitomruil op gang? Hoe ga je om met de politie?
“We hebben veel ingezet op capacity building,” zegt programma manager 
Machteld Busz. “Dat is echt maatwerk. Sommige organisaties hebben 
genoeg capaciteit in huis en kunnen veel zelf. Maar soms werk je met 
individuen of organisaties die uit compassie zijn begonnen met het helpen 
van mensen op straat. Eenlingen die vanaf de grond zijn begonnen en 
die kunnen organisatorisch gezien vaak wel wat hulp gebruiken.”
Mainline staat voor een brede aanpak van harm reduction. “Wij gaan 
verder dan alleen schone spuiten uitdelen,” zegt Busz. “Wij pleiten 
voor verandering van de hele mindset. Dat betekent dat we gebruikers 
niet veroordelen om hun gebruik, maar dat we op een respectvolle 
manier ons proberen te verdiepen in hun belevingswereld. Pas als er 
vertrouwen is, maak je stappen.”

Draai aan je leven
“Ons doel is het bevorderen van de gezondheid van de individuele ge-
bruiker,” zegt Busz. “En daarmee werken we ook aan de verbetering 
van de publieke gezondheid. Wij werken niet met het einddoel ‘stop-
pen met drugs’ in ons hoofd. Maar wij zien tegelijk dat dit bij veel 
druggebruikers wel een grote wens is. Binnen ons continuum of care-
model past ook de mogelijkheid tot vrijwillig afkicken. Ook hierbij 
moet de cliënt centraal staan. De begeleiding moet patiëntvriendelijk 
zijn en gericht op een verbetering van de kwaliteit van leven. Zeker als 
je druggebruikers na de detox een alternatief kunt bieden, stel je mensen 
in staat een draai aan hun leven geven. In onze detox-programma’s is 
ruim aandacht voor terugval en overdosis-preventie. De harm reduction-
benadering zit daarmee verankerd in het model. In het continuum of 
care-model hebben we aandacht voor familieleden en hun gezond-
heid, voor psycho-sociale ondersteuning en werk en inkomen.”

Harm reduction is een mensenrecht
“Uiteindelijk is harm reduction een mensenrechtenbenadering. Dit be-
nadrukken we nog niet genoeg in ons werk. Druggebruikers moeten 
toegang hebben tot zorg. Dit is een basisrecht van elk mens. Door het 
stigma rond druggebruik krijgen veel mensen geen toegang tot zorg. 
Gebruikers worden weggejaagd bij ziekenhuizen en personeel weet niet 
goed hoe ze met gebruik moeten omgaan. Daarnaast worden talloze  
andere mensenrechten van druggebruikers in veel landen syste matisch  
geschonden. Denk aan geweld, gedwongen afkicken en schendingen 
van privacy. Door harm reduction breed op te vatten werken we aan de 
verbetering van de mensenrechtensituatie van druggebruikers. 

Deze bredere interpretatie van harm reduction geeft ook ruimte om drug-
gebruikers te steunen die niet injecteren. Natuurlijk heeft injecterend 
druggebruik grote risico’s op overdracht van ziekten zoals hiv en hepa-
titis C. Maar hepatitis kan ook via het delen van andere gebruikers-
attributen, zoals een snuifbuisje, worden verspreid. En ook het roken, 
snuiven en slikken van drugs hebben risico’s voor de gezondheid. Het is 
belangrijk in ons werk ook niet-injecterende drug gebruikers te kunnen 
steunen. Daarbij hebben we natuurlijk ook oog voor andere drugs dan 
heroïne, waar veel klassieke harm reduction programma’s zich op rich-
ten. Denk aan amfetamine, wat in Indonesië veel wordt gebruikt, en  
relatief vaak leidt tot het nemen van seksuele risico’s. Het is belangrijk 
om al deze thema’s mee te nemen in ons werk.” ●

foto Leon K
noops
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“De verpleger nam me mee de hoek om. Direct kwamen 
er jongeren met bloeddoorlopen ogen op me af. Dui-
delijk onder invloed. Ze vroegen me om geld. Zodat ze 
crystal meth konden kopen.” Hatun Eksen, project-
leider Zuid Afrika, bezocht in 2013 het project Tikking 
the Boxes in Kaapstad dat Mainline in samenwerking 
met hulporganisatie Health4men uitvoert. “Oorspronke-
lijk is het project bedoeld om de gezondheid te verbete-
ren van mannen die seks hebben met mannen (MSM). 
Er is een openlijke homogemeenschap in Kaapstad. Ze 
zijn relatief makkelijk toegankelijk, velen komen regel-
matig in de wijk die bekend staat als Gay Village. Er 
wordt recreatief drugs gebruikt in clubs, thuis en op 
feesten. Ons project richtte zich op deze mannen door 
bijvoorbeeld de eigenaren van clubs te trainen op het 
gebied van overdoses. Maar we kwamen gedurende ons 
veldwerkbezoek ook veel problema tisch druggebruik 
tegen in de armere wijken. In de townships zagen we 
drug problematiek die veel groter en complexer was dan 
we voorheen dachten. Deze voornamelijk zwarte bevol-
king is veel moeilijker te benaderen door middel van 

een project dat zich richt op MSM. Homoseksualiteit is 
daar taboe. Er zijn wel mannen die seks hebben met 
mannen, maar daar wordt verder niet over gesproken. 
Ook is er sprake van andere oorzaken van druggebruik 
zoals armoede en schooluitval. We kwamen erachter 
dat ons project niet toereikend was om dit probleem 
aan te pakken. Door deze problemen naar buiten te 
brengen hopen we op meer aandacht met als resultaat 
projecten die beter aansluiten bij de gebruikers-
problematiek in de townships. In 2014 willen we meer 
werk in Zuid Afrika doen, gericht op een bredere groep 
gebruikers.”  ●

In Pakistan is veel kennis over harm 
reduction en injecterend drugge-
bruik, maar relatief weinig kennis 
over hiv. In Kenia is de infectie wijd-
verspreid en is er relatief veel kennis 
over hiv. Hoe hevel je kennis over 
van het ene land naar het andere? 

Mainline organiseerde een vier-
daags uitwisselingsproject tussen 
Kenia en Pakistan als onderdeel van 
het Bridging the Gaps initiatief.
De partners van Mainline in Kenia 
Omari, Reachout en MEWA bezoch-
ten samen met een Nederlandse 

delegatie de organisatie Nai Zindagi 
in Pakistan. “Hoe zorg je ervoor dat 
hiv onder druggebruikers niet toe-
neemt?”, zegt projectmanager 
Machteld Busz. “Met onze partners 
gingen we het gesprek aan en  
bezochten we diverse plekken in 
Pakistan. Hoe gaan ze om met ge-
bruikte naalden ? En hoe worden 
abcessen en wonden behandeld? 
Door ervaringen uit te wisselen 
wordt veel contextafhankelijke ken-
nis opgedaan. Ook werden indirecte 
risico’s onder de loep genomen.  
Zo lopen partners van injecterende 
gebruikers ook risico op hiv door 
seksueel verkeer. Verder gingen we 
op de leefsituatie van druggebrui-
kers in. Hoe wordt überhaupt tegen 
drugs aangekeken? En wat voor rol 
speelt de Islam hierin? De discus-
sies tussen de groepen liep hoog 
op. Het was voor alle partijen, in-
clusief Mainline, een leerzame trip. 
De uitwisseling liet goed zien dat 
bij harm reduction goed naar de con-
text moet worden gekeken die be-
palend is een regio. Zo is het werk 
van Mainline overal anders, overal 
lokaal.” ●

Van Kenia naar Pakistan

De drugsproblema

tiek in de Townships 

is complex

Internationaal

Keniaanse partners 

bezoeken het werk

project in Pakistan

Crystal meth in alle lagen
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Ambitie internationaal
Toekomstplannen voor 2014:
•  Werken in Georgie: een project gericht op reclasseringsambtenaren en 

mensen die net vrij komen uit de gevangenis. Dit zijn vaak druggebrui-
kers. Samen met onze partners daar zetten we een aantal bureaus op die 
ex-gedetineerden kunnen ondersteunen en doorverwijzen naar allerlei 
instanties. Mainline werkt mee aan een onderzoek onder gevangenen, 
ex-gedetineerden en reclasseringsambtenaren om uit te zoeken waar de 
behoeften liggen van mensen nadat zij vrijkomen uit de gevangenis. 
Vervolgens zal Mainline reclasseringsambtenaren en mensen van het 
Ministerie van Justitie trainen in best practices in het gevangeniswezen 
van Europa.

•  Werk uitbreiden in Zuid-Afrika: wij hebben hier nu de eerste spuitenruil, 
in dit geval specifi ek voor shottende homomannen, van Zuid-Afrika ge-
steund en zien een enorme behoefte aan diensten voor druggebruikers. 
Mainline wil hier aan meewerken en heeft de ambitie om het werk in 
Zuid-Afrika voort te zetten en uit te breiden.

•  Bridging the Gaps; het vierde jaar van het project is ingegaan. We werken 
keihard door in de vier BtG landen: Nepal, Indonesie, Pakistan en Kenia. ● 

Trainingen internationaal 
Mainline geeft wereldwijd trainingen in harm reduction. Trainer Joost Breeksema (31) van Mainline reisde 

in 2013 af naar Kenia en liep mee met drugshulpverlener Munir in Mombasa. Hij schreef een verslag voor 

het Mainline magazine. Hieronder een snapshot.

Een vrouwelijke dealer staat met 
haar rug tegen de muur, omringd 
door wel vijftig gebruikers. Mensen 
klimmen over elkaar heen,  links 
en rechts worden rake ellebogen 
uitgedeeld, een vrouw trekt een 
man aan zijn haren naar achteren. 
Iedereen probeert in de buurt van 
de dealer te komen voordat ze door 
haar voorraad heen is. “Deze white 
crystal is 250 shilling (twee euro) 
per pakje,” zegt lokale outreach-
werker Munir (40), tevens ex- 
gebruiker. “Duurder dan normaal. 
Maar de kwaliteit is zo goed dat 
iedereen het er voor over heeft.” 
Mainline helpt lokale organisaties 
om zo goed mogelijk drugshulpver-
lening te bieden. Met Munir, die 
de gebruikersscene kent als zijn 
broekzak, struint Mainliner Joost 
Breeksema twee dagen de straten 
van Mombasa af. Ze registreren 
gebruikers voor spullen als con-
dooms, spuiten, naalden en pleis-
ters, maar ook levensbehoeften 

Internationaal kort

zoals maaltijden, kleren en een 
scheerbeurt. 
Ahmad zit tegen de muur. Hij wacht 
al een uur om water, warm eten en 
nieuwe schoenen te ontvangen. 
Als Munir eindelijk alle aanwezige 
gebruikers heeft geregistreerd, 
vertrekt de groep veldwerkers en 
gebruikers naar de winkel waar 
de maaltijden zijn opgeslagen. 
De bonte stoet trekt nogal de aan-
dacht van de omgeving. Een buur-
man vraagt op luide toon wat ‘die 
smerige junkies’ hier doen. Gedul-
dig legt Munir uit dat ze komen 
om hun magen te vullen, dat ge-
bruikers ook mensen zijn, en recht 
hebben op hulp.’ Want over het out-
reachwerk zijn de meningen lokaal 
verdeeld. In Nederland is het geen 
probleem om schone spuiten uit te 
delen, maar in Kenia kan één spuit 
al reden zijn om je te arresteren. ●

Lees de volledige reportage in Mainline 
magazine 2013 editie 3.

Vind de folder met 

uitgebreide informatie 

over de trainingen op 

www.mainline.nl
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De trainingen 
op een rij
1. Drugs: stuff  to know about
2. Falling ill: drugs and health risks
3.  Harm reduction: from practice to 

mind-set
4.  From fi rst aid to ARV-adherence
5.  Up close and personal: establish-

ing trustful relationships
6.  Outreach work: entering into the 

fi eld
7.  OST: the pros and cons
8.   Building ca pacity: the road to 

independence
9.  Drugs and sex
10.  Advocacy: we have rights!
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Samenwerking internationaal

Key populations Doelen
•  De kwaliteit en toegang verbeteren 

van hiv-preventie, behandeling, 
zorg, steun en andere hulp aan 
key populations

•  Het verbeteren van de mensen-
rechten van key populations

•   De zorg voor key populations in-
tegreren in grotere zorgstelsels

•   De capaciteit vergroten van maat-
schappelijke organisaties die 
werk doen op het gebied van hiv 
en key populations

•   Het ontwikkelen en versterken 
van een omvangrijke en gecoör-
dineerde benadering van hiv en 
key populations 

Persoonlijke verhalen
“People who use drugs are still highly 
criminalised and stigmatised. An ongoing 
concern is the human rights violations 
by swindling rehabilitation organisations. 
They exort families who are forced to 
pay exorbitant fees to the owners of the 
rehabilitation centres to prevent their 
relatives being imprisoned for long periods 
of time, only because they use drugs. 
This is a top advocacy priority for me.”

Bijay is druggebruiker en programma 
manager van Youth Vision Drug 
Treatment & Rehabilitation Center 
in Nepal. Lees zijn verhaal op 
www.hivgaps.org/blog

Zuidzuid uitwisseling
Mainline en het Bridging the Gaps 
Sex Workers-project koppelden in 
2013 activiteiten voor sekswerkers 
aan die van druggebruikers. Als 
resultaat bracht de Indonesische 
partnerorganisatie LARAS een be-
zoek aan de Vietnamese partner-
organiatie SCDI. Er werd kennis 
uitgewisseld over het opzetten van 
projecten, beleid en pleitbezorging. 
Ook werden ervaringen gedeeld 

Het programma Bridging the Gaps – Health and rights for key populations, waar Mainline onderdeel van 

is, publiceerde in 2013 een 16maanden rapportage met daarin de eerste resultaten van het project.

Ton Coenen 
over Mainline
“Het internationale werk van Mainline is baan
brekend en heel erg nodig omdat harm reduc
tion nog steeds niet overal is ingevoerd. Het 
voorbeeld in Pakistan is geweldig! Daar heeft 
Global Fund geld gestopt in werk dat Mainline 
jaren heeft gesteund.”
 
Ton Coenen is directeur van Aids Fonds & Soa Aids 
Nederland

Partners

met betrekking tot het werken in zo-
gehete ‘karaokedorpen’, waar zich 
veel sekswerkers begeven, en  met 
harm reduction voor druggebruikers.

Partners
Alliantiepartners

Wereldwijde partners

Lokale partners
Indonesie

•  Lembaga Advokasi dan Rehabili-
tasi Sosial (LARAS)

•  Persaudaraan Korban Napza 
Indonesia (PKNI)

Kenia

• Reachout Centre Trust
•  Muslim Education and Welfare 

Association (MEWA)
• The Omari Project (Omari)
Nepal

• Youth Vision
• Naya Goreto
• Wisdom Foundation
•  National Harm Reduction 

Association Nepal (NHRA)
Pakistan

• Nai Zindagi
•  The Association of People living 

with HIV and AIDS - Pakistan 
(APLHIV - Pakistan)

Financier

COMMUNITY
WORKWITH

GLOBAL
ADVOCACY

3 KEY
POPULATIONS

HUMAN
RIGHTS

AND HEALTH

3 KEY POPULATIONS:  1 MISSION:  BY LINKING:

SEX
WORKERS

PEOPLE
WHO USE
DRUGS

LESBIAN, 
GAY,
BISEXUAL 
AND 
TRANS-
GENDER
PEOPLE

OUR MISSION IS TO
ACHIEVE UNIVERSAL
ACCESS TO HIV/STI

PREVENTION,
TREATMENT, CARE
AND SUPPORT FOR
KEY POPULATIONS
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Landelijk veldwerk

Veldwerk

Landelijk veldwerk

De veldwerkers van Mainline reizen wekelijks met de bus het 
hele land af. Door zoveel mogelijk steden te bezoeken, heeft 
Mainline een goed overzicht van de landelijke drugsscene. In 
2013 werd steeds vaker van de gebaande paden afgeweken. Op 
de kaart zijn deze onderbelichte plekken met oranje stippen 
aangegeven. De andere stippen zijn vaste bezoekplekken zoals 
gebruiksruimten, tippelzones, inloopcentra en sociale pensions. 
Door gesprekken aan te gaan met gebruikers wordt duidelijk 
waar de gezondheidsrisico’s liggen. De veldwerkers voerden in 
2013 in totaal 1880 gesprekken met druggebruikers. ●

veldwerk nationaal
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Illegale tippelzone op 
parkeerplaats bij Waalwijk.

In Urk roken relatief veel 
jongeren basecoke.

Op een basketbal-
veldje in Almere wordt 

dagelijks gedeald.

In de steeg bij het 
Papegaaisbolwerk 

kwamen in 2013 veel 
gebruikers bijelkaar.

Jongeren komen met 
auto’s bijelkaar tussen 

de weilanden om GHB te 
gebruiken en te dealen.

In Venlo is er een gedoogplein 
voor dealers en gebruikers.

In 2013 waren er 
signalen dat jongeren in 

Friesland experimenteerden 
met de relatief nieuwe drug 

Crystal Meth.
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Balans 
per 31 december 2013  2013  2012
Materiele vaste activa 14.138 21.918
Debiteuren 5.493 23.556
Te ontvangen van donoren 3.359 9.350
Te ontvangen van anderen 28.370 120.305
Subtotaal 51.360 175.129
Kas, bank en equivalenten 908.115 617.949
   
Totale bezittingen 959.475 793.078
   
Continuiteitsreserve 86.128 90.789
Reserves speciale doelen 80.000 62.644
   
Totale reserves 166.128 153.433
   
Lange termijn subsidie verplichtingen 689.472 534.566
Overige schulden 103.875 105.079
   
Totale schulden 793.347 639.645
   
Totale schulden 959.475 793.078

Mainline in euro’s
Winst- en verliesrekening 
31 december 2013 2013 2012
Subsidiebaten 1.890.496 1.722.951
Overige inkomsten 0 0
Totale inkomsten 1.890.496 1.722.951
  
Direkte projectkosten 1.085.055 986.685
Doorbelaste projectkosten 813.496 770.186
Subtotaal uitgaven aan doelen 1.898.551 1.756.871
  
Kosten management en beheer 810.102 702.054
Doorbelaste projectkosten -813.496 -770.186
Subtotaal uitgaven aan management en beheer -3.394 -68.132
  
Totale uitgaven 1.895.157 1.688.739
  
Saldo inkomsten en uitgaven -4.661 34.212
  
Allocatie van resultaat 2013 en 2012  
Continuiteitsreserve -4.661 34.212
  
Totale allocatie van resultaat 2013 en 2012 -4.661 34.212
  

Omzet Nederland naar activiteit in 1000 euro

Veld  245

Training/Onderzoek  77

Materiaalontwikkeling  248

43% 43%

14%

30%

3%

18%18%

20%

11%

Financiën

Omzet per land in 1000 euro

Nederland  570

Zuid-Afrika  53

Pakistan  336

Indonesie  340

Nepal  384

Kenia  207

totaal 1890
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Training/ workshop Organisatie

Complexe contacten: Middelengebruik & psychiatrie HVO Querido

Koffie & contact: Middelengebruik & psychiatrie in laag-
drempelige opvangvoorzieningen

Tactus
HVO Querido

Motiverende gespreksvoering Leger des Heils, Domus Amsterdam

Nieuwe visie op gebruik;  
Middelengebruik in woonvoorzieningen

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Outreach work among drug users Bridging the gaps (Kenia)

Streetwise: Middelengebruik, gebruiksmethoden & harm  
reduction 

Leger des Heils, Domus Amsterdam
Open training

Tikkie teveel: Eerste hulp bij overdosis Tactus
Zienn

Tikking the boxes: Outreach work and substance use among 
MSM

Anova Health Institute (South Africa)

Veilig shotten voor gebruikers MOVEOO

Workshop 
Op een kleedje in het park: zwerfjongeren, middelengebruik 
en seksuele gezondheid

Rino-Groep, Bemoeizorgcongres

Workshop 
middelengebruik & harm reduction

Rino-Groep, opleiding bemoeizorg
InHolland

Workshop 
Alcoholgebruik bij illegalen

ASKEV

Workshop
Middelengebruik in woonvoorzieningen

Stichting Anton Constandse

Workshop
De kracht van verslaving

HVO Querido

Workshop
Middelengebruik en sekswerk

P&G292
Nationaal congres Soa Hiv Seks

Workshop
Middelengebruik en LVB

Siza

Overzicht trainingen & workshops 2013

Mainline kort
foto archief M
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Zuid Afrika
In Kaapstad in Zuid Afrika is nog weinig 
zicht op de problematiek onder crystal meth-
gebruikers. Mainline wil de werkzaamheden 
in de townships uitbreiden. 

Nepal
In Nepal rolt de overheid in 2014 methadon-
programma’s over het hele land uit. Mainline 
hoopt samen met Youth Vision een rol te spel-
en in kwaliteitsbewaking en de betrokkenheid 
van druggebruikers te garanderen.

Indonesië
In Indonesië wordt veel amfetamine gebruikt. 
Mainline herkent de link met sekswerk en 
werkt met Laras aan passende harm reduction-
programma’s ●
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