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Jaarverslag Mainline 2011
Het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van het leven van
middelengebruikers. Die taak van Mainline is in 2011 nog steeds
actueel. Wel verandert de werkwijze. Langzaam, maar zeker. Veldwerk, voorlichting en materiaalontwikkeling nemen weliswaar nog
steeds een belangrijke plaats in het werk van Mainline in, maar de
doelgroep verandert. Daarom zoekt Mainline aansluiting bij nieuwe
doelgroepen, zoals jongeren, swingers en msm’ers (mannen die
seks hebben met mannen).
Verder bouwt Mainline steeds vaker bruggen tussen gebruikers en
professionals. Zowel nationaal als internationaal ondersteunt Mainline organisaties die een goed gezondheidsbeleid voor gebruikers
willen opzetten. Of het nu gaat om een project voor de zorg voor
licht verstandelijk beperkte gebruikers in Nederland of sekswerkers
in Indonesië. Telkens benut Mainline haar grote kracht; het vertalen
van signalen van de straat naar projecten in binnen- en buitenland.
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Mainline kort

De rekbaarheid van
onbeschermde seks
net, maar de meeste seksfeesten zijn
gewoon thuis. Soms met één ander
stel, soms ook wel met tien stellen.”
Zelf gebruikten ze gecontroleerd,
verklaarden de vijf stellen. Knoops:
“Maar ze vertelden wel dat er om
hen heen onverantwoord werd
gebruikt. Vaak begint het met xtc
om een beetje los te komen. Later
volgen snuifcoke, ghb, Viagra en
Kamagra. Ze vertelden ook over het
gebruik van ketamine en zelfs lachgas, iets wat je elders bijna niet ziet.”
De stellen vertelden dat ze geen
onbeschermde seks hadden,
behalve met hun vaste partners.
Knoops: “Daarbij kun je je afvragen
wat onbeschermde seks is. Anale
en vaginale seks gebeurde over
het algemeen wel beschermd,
maar orale seks niet. Verder bleek
ook het begrip vaste partner rekbaar omdat in deze scene mensen
soms meerdere vaste sekspartners
hebben.” ●

foto Dreamstime

Kijk ook eens naar swingers. Deze
boodschap kreeg Mainline, toen
ze in 2010 trainingen gaf over
middelengebruik bij msm’ers aan
hiv-consulenten en soa-verpleeg
kundigen. “Daar spelen dezelfde
problemen, namelijk seksueel
risicogedrag onder invloed van
middelen.”
Mainline startte hierop een voor
onderzoek om een duidelijker beeld
te krijgen van deze doelgroep. Veldwerker Leon Knoops: “Het viel niet
mee om mensen te vinden die mee
wilden werken aan het onderzoek.
Als ze hoorden waar het onderzoek
over ging, haakten velen af.”
Uiteindelijk bleken vijf stellen wel
bereid om te praten. Zij kwamen uit
Groningen, Zuid-Holland en Brabant. Zo kwam naar voren dat mensen elkaar niet zo zeer ontmoeten op
parenclubs, maar vooral thuis. Ze
ontmoeten elkaar weliswaar voor het
eerst op een parenclub of via inter-

“Kijk uit. Een gebruiker”
Veel hulpverleners in Servië zijn nog een beetje bang voor gebruikers.
Ze zouden onberekenbaar zijn. Voor je het wist zou je besmet raken met
hepatitis of hiv. Door die angst kregen de honderdduizend gebruikers in
Belgrado onvoldoende of geen hulp. Dat kon niet, vond de internationale
humanitaire hulporganisatie Médecins du Monde. Zij startten samen met
de plaatselijke organisatie Veza Serva (Servische verbinding) een project
om preventie van hiv en hepatitis te integreren in de bestaande (medische) zorg voor gebruikers.
Mainline leidt de trainers van Veza op en ontwikkelt trainingen voor
verpleegkundigen, huisartsen, internisten, chirurgen en orthopeden.
Uiteindelijk doel van de trainingen is een betere communicatie tussen
zorgverleners en gebruikers. ●

Rups maakt vlinders
van vrouwen
Mainline Magazine is het visitekaartje van de stichting
Mainline. Maar eigenlijk meer dan dat. Verreweg het
grootste deel van de gebruikers kent Mainline van het
magazine. En ze noemen de artikelen prettig, leerzaam en betrouwbaar.
Het magazine verscheen in 2011 drie keer. Dat betekende een teruggang in frequentie van vier naar drie maal
per jaar. Hiervoor is gekozen vanwege krappe finan
ciële middelen in combinatie met een teruglopend
aantal gebruikers waar het magazine zich op richt.
Met het vrijgekomen geld werd de jongerenwebsite
Apexx ontwikkeld.
Verder kregen de magazines telkens een thema. Het
voorjaarsnummer had als thema ‘zelfzorg’, het zomernummer ‘jongeren’ en het najaarsnummer ‘vrouwen
aan het woord.’ De basis van het blad bleef onaan
getast, namelijk gebruikers die vanuit hun eigen be
leving vertellen over de samenhang tussen gebruik
en gezondheid. Zoals Wilma, die in het artikel ‘Rups
maakt vlinders van vrouwen’ vertelt over haar tijd op
de tippelzone. “Ik haatte het. Ik vond het vreselijk om
naar de tippelzone te gaan. Maar ik ging, elke dag met
tegenzin. Want ik had het geld nodig voor de heroïne
en de coke. Niemand gaat voor z’n lol naar de zone,
maar onderling heb je het daar niet over. Hoogstens
over vervelende klanten, maar meestal gaat het over
geld verdienen, drugs en goede dealers.” ●
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Janine Wildschut, directeur

”Mainline krijgt een

sterke positie
bij nieuwe groepen”
De basisfilosofie van Mainline staat nog steeds overeind.
Harm reduction is bewezen effectief waar het gaat om
het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van het
leven van middelengebruikers. Zowel in Nederland als in
het buitenland. Maar waar Mainline een ijzersterke positie
heeft binnen de traditionele groep harddruggebruikers,
zoekt ze nu ook aansluiting bij andere groepen in de
samenleving waar middelengebruik zowel ontspanning
als gezondheidsrisico’s oplevert. “Dat lukt ons aardig”,
zegt directeur Janine Wildschut. “Het is een uitdaging,
maar twintig jaar terug zeiden mensen dat de gebruikers
op straat niet te bereiken waren. Nu vinden we dat
makkelijk.”

“Op internationaal
gebied was het een
jaar vol samenwerking, met meest in
het oog springend
het project ‘Bridging
the Gaps: Health
and Rights for Key
Populations’.”
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Een overgangsjaar noemt Wildschut 2011. “Het is een
jaar waarin vooral de verbreding van de doelgroep concreter werd. De beleidsmatige ontwikkeling daartoe
was al eerder ingezet. Mainline richtte zich traditioneel
op de gebruikers op straat, maar inmiddels zijn daar
veel nieuwe groepen bijgekomen, zoals msm’ers (mannen die seks hebben met mannen – red.), jongeren en
swingers. Probleem bij het bereiken van deze doelgroepen, is dat ze zich niet manifesteren als gebruiker.
Dit in tegenstelling tot de traditionele doelgroep. Voor
hen betekende gebruik ook een manier van leven.
Voor de nieuwe doelgroep geldt dat niet.
Zij houden zich bezig met seks, feesten of hard werken,
om wat uitersten te noemen. Drugs en alcohol zijn
voor hen middelen om de seks, het feest of het werk
intenser te maken, maar soms ook om het leven leefbaarder te maken. We zien daarbij een steeds grotere
verwevenheid met seksuele gezondheid.”
Juist omdat deze groepen zich niet identificeren met
middelengebruik, lijken ze op dit onderwerp moeilijk
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te bereiken. Maar Wildschut nuanceert dat: “We zien
een rol die we binnen deze groepen kunnen innemen.
Dat doen we aan de ene kant door ons personeels
bestand te selecteren op mensen uit deze doelgroepen.
Verder werkten we het afgelopen jaar met reflectiegroepen. Zo hadden we een reflectiegroep die bestond
uit onder andere msm’ers die gebruikten en mensen
die professioneel met deze groep te maken hebben.
Deze reflectiegroep las mee met de msm-folder die we
produceerden en we pretesten het materiaal altijd op
locatie. Daarnaast keek een reflectiegroep van jongeren
die gebruiken mee bij de totstandkoming van de jongerensite Apexx. Verder zijn er ook jongeren betrokken
bij de site. Ze schrijven en denken mee met de verdere
ontwikkeling.”
“Onze rol blijft het steunen van deze groepen in het
zoeken naar een manier van middelengebruik die de
gezondheid niet belast”, vervolgt Wildschut. “Dat zien
we als een uitdaging. Net als twintig jaar geleden. Het
gaat om het opbouwen van een stevig netwerk en het
vertrouwen van de mensen.”

Dubbeldiagnose
“Daarnaast zijn we ons gaan richten op kwetsbare
groepen in de samenleving die makkelijker in de problemen raken door onder andere middelengebruik.
Zoals de groep gebruikers met een licht verstandelijke
beperking (lvb) en met mensen met psychiatrische
problematiek. Zeer kwetsbare mensen”, zegt Wildschut. “Het middelengebruik onder deze groepen is
relatief groot.”
“Aandacht verdienen ook mensen met een dubbeldiagnose; middelengebruik en psychiatrische problematiek.
Onder de professionals heerste lange tijd de opvatting
dat je de psychiatrische problematiek pas kon behandelen op het moment dat de gebruiker ‘clean’ was.

foto Leon Knoops

Janine Wildschut: “Onze rol blijft het steunen van deze
groepen in het zoeken naar een manier van middelen
gebruik die de gezondheid niet belast.”

Maar zeker bij mensen met een dubbeldiagnose werkte dit niet. Op het moment dat ze niet gebruikten,
namen de psychiatrische problemen toe met als gevolg
dat ze weer naar het middel grepen dat die problemen
dempte. Daarmee zaten ze in een vicieuze cirkel.”
Tegenwoordig zien zowel de lvb-zorg als de ggz dat het
beter is om middelengebruik bespreekbaar te maken,
waar mogelijk te behandelen, dan wel om in te zetten
op gecontroleerd gebruik. Wildschut: “Dat betekende
wel dat werkers moesten leren omgaan met gebruik en
gebruikers. Zowel de lvb-zorg als de ggz klopten daarom veelvuldig bij Mainline aan met het verzoek hun
organisatie te ondersteunen bij beleid- en visievorming
en om de medewerkers te trainen. Inmiddels hebben
we dan ook een stevig netwerk in deze groep.”

Bridging the gaps
“Op internationaal gebied was het een jaar vol samenwerking”, gaat Wildschut verder, “met het meest in het
oog springend het project ‘Bridging the Gaps: Health
and Rights for Key Populations’, waarin Mainline participeert samen met het Aids Fonds/Soa Aids Nederland,
Aids Foundation East-West, COC, Global Network of
People living with HIV, Health Connections International
en Schorer, die samenwerken met 106 lokale organi
saties.”
Dit consortium houdt zich bezig met hiv/aidspreventie
onder middelengebruikers, lesbiennes, homo’s en transgenders en sekswerkers in zestien landen in Azië en Afrika. Het programma startte in september 2011 en loopt
door tot december 2015. Wildschut: “In het Mainlinewerk ontwikkelen we samen met onze lokale partners
een methode om de maatschappelijke organisaties
zodanig te versterken dat toegang tot gezondheidszorg
en de preventie, behandeling en zorg voor middelen
gebruikers wordt verbeterd en er stabiliteit van leven

kan worden geboden. Daarbij streven we ernaar organisaties in verschillende landen met elkaar te koppelen,
zodat ze van elkaar kunnen leren. Wij vormen met het
Pakistaanse Nai Zindagi een managementteam dat het
geheel ondersteunt.”

Uniek
Mainline bereidt zich op deze manier voor op de
toekomst met het idee dat mensen middelen blijven
gebruiken en hun gezondheid en kwaliteit van leven
alleen kan verbeteren als je vanuit die visie hen benadert. Mainline nam hierin afgelopen twintig jaar een
unieke positie in waarin het contact met de gebruiker
de basis van handelen is, en zal dat de komende jaren
blijven doen. In de dynamische wereld van het middelengebruik blijft de benadering gehandhaafd, maar
verandert het gezicht van de gebruikers en het gebruik
telkens weer. ●
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Jongeren

Bijsturen op het hoogtepunt
‘Control your stuff’. ‘Flip the switch’. ‘Sociaal (uit)glijmiddel.’ Het zijn drie willekeurige titels van apexx.
Hoofdredacteur Renate van Bodegom over dit ‘digitaal magazine’ waarmee Mainline een moeilijke doel-

foto Dreamstime

groep wil bereiken.

“Het is lastig om de jonge, recreatieve gebruiker te bereiken.”

‘Drugs brengt
hoogtepunten,
maar soms moet
je bijsturen.’

6

“Het is lastig om de jonge, recreatieve gebruiker te bereiken”, vertelt Renate. Probleem is namelijk dat zij
zichzelf niet als ‘gebruiker’ zien, en al helemaal niet als
‘gebruiker met een potentieel probleem’. Bovendien
bewegen ze zich in verschillende subculturen. Hoe
moet je een zo diverse groep benaderen? Renate: “Na
veel debatteren kwamen we tot de conclusie dat de variabelen ‘jong’ en ‘bezig met psychoactieve middelen’
de doelgroep genoeg samenbindt en afbakent. En
omdat Mainline veel ervaring heeft met het maken van
informatiemateriaal waarin de doelgroep zélf vertelt,
leek het logisch om ook voor deze groep een magazine
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te maken. Ook omdat zoiets nog niet bestaat. Dat
moest natuurlijk wel een digitaal magazine worden.”

Zorgvuldig
De voorbereidingen voor dit magazine gebeurden
zorgvuldig. Renate: “We inventariseerden wat andere
organisaties deden en hielden uitgebreide interviews
met jonge gebruikers om een beeld te krijgen van hun
leefwereld. Het waren jongeren van 20, 21 jaar met een
zeer divers opleidingsniveau die uiteenlopende middelen gebruikten, zoals ghb, xtc, speed en alcohol.”
De jongeren gaven aan dat er inderdaad weinig infor-

Jongeren kort

design Pure & Simple

matie was die hen aansprak. “Fora waren wel aan
trekkelijk, maar vaak was niet duidelijk wat van de
informatie wel of niet waar was. Informatie van of
ficiële organisaties vonden ze vaak ‘met het vingertje’
geschreven of saai.”

Klankbord
Voor het ontwerp van de site trok Mainline een webdesigner aan die een belangrijke rol speelde in het helder
krijgen van het concept. De geïnterviewde jongeren
fungeerden als klankbordgroep. Renate: “Ze wilden
zich kunnen identificeren met jongeren op de site,
maar tegelijk betrouwbare informatie van experts. We
maakten hierop een opzet met sappige informatie die
leuk is om te lezen, maar waarbij we tussen de regels
door informatie geven over mogelijkheden om de
schade voor de gezondheid te beperken. Bovendien
vervult de site ook een brugfunctie naar sites en organisaties waar jongeren zich meer kunnen verdiepen in
bepaalde onderwerpen. In feite willen we met ‘infotainment’ de reflectie bij deze jongeren stimuleren.”
Het digitaal magazine kreeg de naam ‘apexx’. Renate:
“apex – met een x – is het hoogste punt in een curve. In
de racerij is apex het laatste punt in een bocht, waar je
nog kunt bijsturen om er niet uit te vliegen. En dat is
de link met druggebruik. Dat brengt hoogtepunten,
maar soms moet je bijsturen.”

“Ik durf het bijna niet
te zeggen”
Praten met jongeren over seksualiteit en middelengebruik
ervaren professionals, zoals leerkrachten en jeugdzorgmede
werkers, als een probleem. Praten over seksualiteit ligt al gevoelig, maar het wordt pas echt moeilijk als er middelen bij
betrokken zijn. De kennis over middelen en middelengebruik
is bij deze professionals meestal niet voldoende om hier een
volwaardig gesprek over te voeren. Het gevolg is dat het
onderwerp onbesproken blijft, uit angst een flater te slaan
en daarmee het contact met de jongere te verliezen. Dit probleem kwam naar voren tijdens gesprekken met soa- en senseverpleegkundigen toen Mainline werkte aan de website sense.
info. Mainline ontwikkelde daarom een training voor verpleegkundigen en andere professionals die met jongeren werken,
zoals de medewerkers voor de Centra voor Jeugd en Gezin.
In de training maken cursisten onder andere kennis met:
de middelen; motieven om middelen te gebruiken; risicofactoren; harm reduction. ●

Je wilt wat
Sense.info is de website waar vooral schoolgaande jongeren informatie kunnen vinden over seksualiteit. Hoe geef
je je grenzen aan? Wat is lekker en wat niet? Hoe voorkom
je soa’s? Het gaat om een eigentijdse website die dicht
tegen de belevingswereld van jongeren aanligt.
Sense is ontwikkeld door SOA-Aids Nederland, Rutgers
WPF en GGD Nederland en wordt gefinancierd door het
RIVM en het ministerie van VWS. Een van de onderwerpen
op de site is het gebruik van middelen. Mainline schreef
in 2010 een eerste tekst voor de website over middelengebruik. De samenwerking met Sense werd in 2011 verder
voortgezet. Omdat er bij Sense soms vragen binnenkwamen over seksualiteit en middelengebruik vroeg Sense
Mainline een workshop te geven om de deskundigheid
van de medewerkers van de informatielijn te bevorderen.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere
de verschillende soorten middelen, de effecten, de risico’s
en waarom jongeren bepaalde middelen gebruiken. ●

Nul
Inmiddels is het nulnummer verschenen. Renate: “We
werken nu aan de bekendheid van de site. Zo vragen
we organisaties die wij op de site linken, om ook naar
ons door te linken. Verder onderzoeken we het leesgedrag van onze bezoekers. Wat vinden ze van de toon en
inhoud van het magazine? Pikken ze er wat van op of
zet het ze aan het denken? En klikken ze door naar andere organisaties? Aan de hand van deze input komen
we in juni 2012 met nummer 1 Dan is ook de officiële
‘launch’. Later dit jaar komt nummer 2 uit.” ●
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msm

Grenzeloos genieten
Hoe kom je in gesprek met msm’ers (mannen die
seks met mannen hebben) over middelengebruik? Dat
vroegen soa-verpleegkundigen en hiv-consulenten aan
Mainline. Ze constateerden dat msm’ers onder invloed
van middelen, met seks vaak verder gingen dan ze zich

design LandGraphics

“Hoe kun je bewust
gebruiken en tegelijk
seksuele risico’s
minimaliseren? Dat
was de uitdaging.”

vooraf hadden voorgenomen. Veldwerker Leon
Knoops: “Hepatitis C komt onder de groep sero
positieve mannen steeds vaker voor. Het is opvallend
dat sommige msm’ers die zijn behandeld voor
hepatitis C – toch geen lichte behandeling – daarna
weer onbeschermde seks hebben en soms tot twee-,
driemaal toe een nieuwe behandeling nodig hebben.”
Mainline kreeg het idee een speciale folder voor deze
groep te schrijven. Ook naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat Mainline in samenwerking
met de Schorer stichting in 2009 verrichtte onder
Amsterdamse homomannen die regelmatig anonieme
seks onder invloed hebben. Knoops: “We wilden een
folder waarbij geaccepteerd druggebruik het uitgangspunt vormt. Middelen geven de seks voor deze groep
mannen meerwaarde, maar tegelijk wilden we ze laten
inzien dat middelengebruik er ook toe kan leiden dat
ze grotere risico’s nemen. Hoe kun je bewust gebruiken en tegelijk seksuele risico’s minimaliseren? Dat
was de uitdaging.”
Mainline werkte met een focusgroep van onder andere
msm’ers, soa-verpleegkundigen en een hiv-consulent.
Zij lazen met de folder mee, juist omdat het zo moeilijk
is de juiste toon te vinden om deze groep te bereiken.
Dat maakte de productie weliswaar een tijdrovende
aangelegenheid, maar uiteindelijk lag er wel een folder die aansluit bij de doelgroep. ●

Gaps in Zuid-Afrika
Ook in Zuid-Afrika richt Mainline zich
op de positie van msm’ers die middelen
gebruiken. De Zuid-Afrikaanse organi
satie Health for Men is Mainlines
partner met financiering van het AIDSfonds. Het bijzondere van het project
in Zuid-Afrika is dat het zich exclusief

8
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richt op injecterende druggbruikende
msm’ers. Het programma voorziet in
schone spuiten en naalden, maar is er
vooral op gericht om deze groep uit hun
sociaal isolement te halen en in staat te
stellen om voor zichzelf op te komen.
Vandaar dat het programma zich ook

richt op de rechtspositie van deze groep
en de wetgeving die toegang tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning
belemmert. ●

foto Thomas Schlijper/HH

Het ene witte poeder
is het andere niet
de training stond vooral in het teken van casuïstiek,
motiverende gespreksvoering en succesvolle inter
venties.
Het succes van de training was zodanig dat Mainline
zich nu oriënteert op een vervolgtraining, waarbij onder
andere wordt gekeken naar de effecten op lange termijn,
de interactie met geneesmiddelen en het effect van
combinatie van drugs. ●

Hilde Robberts
was verantwoordelijk
voor de msmtrainingen
foto Leon Knoops

Mainline ontwikkelde in 2010 een training voor soaverpleegkundigen en hiv-consulenten over msm’ers
die middelen gebruiken, met financiële steun van het
farmaceutische bedrijf MSD. Aanleiding hiervoor waren
vragen vanuit het veld. De soa-verpleegkundigen en
hiv-consulenten konden weliswaar goed uit de voeten
met het onderwerp seksualiteit, maar wisten weinig van
middelengebruik. En dat is een probleem omdat middelengebruik en seksualiteit bij msm vaak samen gaan.
Mainline gaf in 2011 acht trainingen over msm. Hierbij
ging het om vier in companytrainingen, namelijk twee
bij de GGD in Limburg, een bij de GGD Utrecht en een
bij de GGD Rotterdam. Verder waren er open trainingen
in Amsterdam (twee maal), Apeldoorn en Eindhoven.
De tweedaagse trainingen werden telkens bezocht door
tien tot vijftien mensen.
De training begon met het vergroten van de kennis.
Op tafel lagen verschillende middelen, vooral witte
poeders. De cursisten mochten vervolgens aangeven
wat volgens hen welk middel was. Coke en speed
mogen er dan op het oog hetzelfde uitzien, het effect
op seksualiteit is wel degelijk anders. Zo ging het
vanzelf over in het tweede deel van de training, namelijk de ins en outs van de middelen. Vervolgens kwam
ook het concept van harm reduction aan bod en gaf
een internist informatie over hepatitis C. De rest van

‘Het succes van
de training was
zodanig dat Main
line zich nu oriënteert op een
vervolgtraining.’
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Vrouwen

Make-up, slipjes en meer van
die vrouwendingen
“Soms leidt een spel tot mooie gesprekken”, zegt veldwerker
Esther Fransz. “We speelden op de tippelzone in Arnhem het
spel Highscore over middelengebruik en seksualiteit. “Zo
kwamen we in gesprek met een oudere dame over de seksu
ele grenzen die ze tijdens het werk aanhoudt als ze werkt op
de zone of in de auto. Ze zorgde ervoor dat ze nooit onder
kwam te liggen omdat die positie te kwetsbaar is.”

Speelde Fransz in Arnhem Highscore, Renate van Bodegom ontwikkelde voor de vrouwen op de tippelzone
een quiz over ghb. Van Bodegom: “We kregen het verzoek vanuit Utrecht om hier aandacht aan te besteden.
Het was ze namelijk opgevallen dat vrouwen steeds
vaker ghb gebruikten. Met behulp van die quiz gingen
we met hen in gesprek. We hadden ook wat prijsjes
meegenomen, zoals make-uptasjes, slipjes en meer
van die vrouwendingen. Met die quiz kun je met de
vrouwen in gesprek komen. Alle vrouwen vertelden dat

foto Dreamstime

“Het is taboe om
voor het gebruik uit
te komen. De quiz is
een mooie mogelijkheid om de kennis
wat op te vijzelen.”

ze ervaringen hadden met ghb. Het was bijvoorbeeld
eens in hun drankje gedaan. Maar zelf gebruikten ze
het niet, zeiden ze. Maar ze kenden toevallig allemaal
iemand die wel gebruikte. Het is namelijk taboe om
voor het gebruik uit te komen. De quiz is dan een
mooie mogelijkheid om de kennis wat op te vijzelen.”
Mainline bezocht afgelopen jaar ook nog de tippelzones
in Heerlen, Groningen en Nijmegen. Daarnaast was
Mainline actief in het Landelijk Overleg Tippelzones
(LOT). Daar signaleerde ze onder andere de gevolgen van
de sluiting van de tippelzone in Eindhoven. Een tippelzone biedt namelijk het voordeel dat vrouwen makkelijk te
bereiken zijn voor bijvoorbeeld een soa-test. Met het opheffen van de zone in Eindhoven, verdween natuurlijk niet
het tippelen, al zegt de gemeente Eindhoven van wel. Alle
vrouwen van de zone zouden volgens de gemeente in een
zorgtraject zitten. Toch signaleerde Mainline tijdens haar
veldwerk tippelende vrouwen nabij de inloop van de stad.
Deze vrouwen zijn hier moeilijk op aan te spreken en dus
ook moeilijk bereikbaar voor hulpverlening. Hetzelfde
geldt voor Breda, waar mede dankzij de signalering en
het aankaarten bij het LOT een speciale inloopmiddag
voor de aldaar tippelende vrouwen werd gehouden. ●

“Met het
opheffen van
de tippelzone,
verdween
natuurlijk niet
het tippelen.”
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Gadogado met de waterkoker
Vrouwen vertellen
openhartig over hun
leefstijl, delen hun
favoriete recepten en
geven tips hoe zij zo
goed mogelijk eten.

Vla en chips vormen nog vaak het basisvoedsel van
een gebruiker. De drang om te scoren wint het over het
algemeen van de zin om een goede maaltijd te koken.
Reden voor Mainline om samen met zeven gebruiksters een kookboek te ontwikkelen voor en door
gebruikers. De vrouwen vertellen hierin openhartig
over hun leefstijl, delen hun favoriete recepten en
geven tips hoe zij zo goed mogelijk eten. “Eet voor je
gebruikt. Achteraf is de trek vaak volledig verdwenen.”

design Aart Jan Bergshoeff

foto Erik Veld/Megavolt

De basis voor het boek werd gelegd in een eetcafé,
waar de gebruikers aangaven tegen welke problemen
zij aanliepen. Ze wilden recepten voor gebruikers die
geen gebit meer hebben, voor gebruikers die niet
beschikken over een keuken en recepten die de wat
verdoofde smaakpapillen tot leven kunnen wekken.
En vooral recepten die simpel waren en niet teveel
mochten kosten. Het leidde tot opmerkelijk recepten,
zoals ‘Gadogado met de waterkoker’, ‘Hurry Curry’
en ‘Armoedestampot’.
Het kookboek kreeg de naam ‘Cook
it’ en een sprankelende vormgeving.
Dat bleef niet onopgemerkt. Het
boek trok enorm veel belangstelling
van de pers. Kranten stonden in de
rij om de zeven gebruiksters te interviewen en menig dag- en weekblad
publiceerde een van de opmerkelijke
recepten. Maar, nog belangrijk, het
boek vond in groten getale zijn weg
naar de gebruiksters. ●

Uitgezongen in Kalimantan
Seks en karaoke lijken in Kalimantan
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De karaokebars daar fungeren over het
algemeen ook als bordeel en de vrouwen
die daar werken gebruiken regelmatig
drugs om hun werk vol te kunnen houden.
Mainline ondersteunt daarom de plaatselijke organisatie Laras. Laras leidde zes
medewerkers op tot VCT (Voluntary HIV

Antibody Counseling and Testing – red.)
en introduceerde snelle hiv-testen. Dit
maakte de weg vrij om vrouwen snel door
te verwijzen naar overheidsdiensten voor
verdere behandeling.”
En naar het voorbeeld van de Pakistaanse
organisatie Nai Zindagi ontwikkelde Laras
ook sociaaleconomische projecten waar
mensen die drugs gebruiken zelf een

inkomen kunnen verdienen. Deze projecten kregen in 2011 verder gestalte in
Oost-Kalimantan en het ziet er naar uit
dat komend jaar de eerste vrouwen daar
terecht kunnen. Laras richt zich daarnaast
ook op gedetineerden en op straat verblijvende druggebruikers. ●
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Gebruikers

De Anatolische herdershond
“Die van mij geef ik af en toe een stuk leverworst”,
vertelt een van de gebruikers in Centrum Maliebaan in
Utrecht. Veldwerkers Esther Fransz en Klaas van Altena
zitten daar in het souterrain met nummers van het tijdschrift Mainline en ander (voorlichtings)materiaal,
zoals zeefjes voor de basepijp en condooms. Gebruikers lopen af en aan. Ze komen voor de methadon
verstrekking of een bezoek aan de verslavingsarts. En
terwijl ze wachten, hebben ze tijd voor een praatje met
de veldwerkers. Het tijdschrift kennen ze bijna allemaal. “Is dit het laatste nummer?”, wil een van hen
weten. Fransz vertelt dat ze nog maar drie exemplaren
van het laatste nummer heeft, maar er graag een aan
de jongen geeft. Al snel raken ze in gesprek. “Ik woon
niet meer in het hostel”, zegt hij vol trots. “Ik woon nu

“Mainline houdt mij
op de hoogte van
wat er speelt in de
scene”

ambulant. En coke gebruik ik niet meer. Alleen als ik
wat krijg.”
Het gesprek stokt als een van de andere gebruikers
boos wordt. Hij heeft een enorme brandwond aan zijn
been. “Dekbed in de fik”, legt hij uit. Maar op de Maliebaan willen ze hem niet helpen. Hij moet naar de huisarts. “Maar het bloed en de pus stromen eruit”, roept hij
vertwijfeld, waarna hij alsnog besluit weg te gaan.
De gesprekken gaan ondertussen verder. Over anti
depressiva, over het gebruik van de basepijp, over
nicotine. Of over de Anatolische herder van veldwerker
Van Altena. “Mooie honden”, zegt een van de gebruikers. Waarna een uitgebreid gesprek ontstaat over de
eetgewoonten van deze bijzondere hond. “Het zijn
trouwe beesten. Zo trouw zijn de mensen niet.” ●

Doe effe normaal man
Een veldwerker staat bij de Mainlinebus. Twee andere
veldwerkers gaan alvast naar binnen. Ineens loopt
een gebruiker op de veldwerker af. Agressief. Hij staat
met zijn gezicht bijna tegen de veldwerker aan en
begint te schreeuwen. De veldwerker luistert, maar
ondertussen bedenkt hij hoe hij zich uit deze situatie
moet redden. Dat lost zich uiteindelijk vanzelf op.
De gebruiker gaat weer weg en zegt tegen de veld
foto Martijn de Vries

“Ik accepteer veel
van de gebruikers.
Dat is beter dan er
tegen te vechten. Dat
kost zoveel energie.
Maar je moet daarna
iets anders doen. Je
moet het echt van je
afzetten.”

Esther Fransz: “We willen graag meegaan in de
belevingswereld van de gebruikers. We praten
zonder agenda, staan open voor hun verhalen.”
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werker: “Bedankt dat je naar me wilde luisteren.”
Het incident illustreert dat veldwerkers in hun dagelijks werk nogal wat meemaken. Het werkt vergt veel,
ook op een ander vlak. Veldwerker Esther Fransz: “Je
wordt soms leeggezogen. Dat gevoel heeft iedereen
hier. We willen graag meegaan in de belevingswereld
van de gebruikers. We praten zonder agenda, staan
open voor hun verhalen. Alleen moet je daarin wel je
grenzen aan kunnen geven. Zelf doe ik dat door veel
van de gebruikers te accepteren. Dat is beter dan er
tegen te vechten. Dat kost zoveel energie. Maar je
moet daarna iets anders doen. Je moet het echt van
je afzetten.”
Mainline ging daarom afgelopen jaar in zee met de
stichting Presentie. Die bood de veldwerkers een zogeheten ‘Moreel Beraad’, een vorm van intervisie waarin
de veldwerkers konden bespreken wat ze meemaakten. Dat kan variëren van agressie tot machteloosheid.
Soms wil je iets veranderen, maar kun je niets omdat
je ‘slechts’ veldwerker bent.
“Het doel van Moreel Beraad was ons handvatten
te geven om met die moeilijke situaties om te gaan,
zonder meteen de deur dicht te gooien voor de
gebruikers”, vertelt Fransz. “Dus hoe haalt de ander
er wat uit, en doe je jezelf niet tekort?”
Presentie gaf zes keer een ‘Moreel Beraad’ in 2011 en
dat wordt in 2012 voortgezet. ●

foto Sake Rijpkema

foto Mona van den Berg

“Ik heb problemen om af te lossen”
tievelijk 80, 70 en 77 procent. “Het houdt
mij op de hoogte van wat er speelt in de
scene”, zegt een van de respondenten.
“Goede infoverstrekking, niet moraliserend”, meent een ander.
Het veldwerkteam analyseerde de resultaten en kwam met het voorstel voor drie
nieuwe producten:
• Een campagne of product onder of
voor niet-gebruikers. De respondenten
ervoeren veelal discriminatie. De veldwerkers willen daarom met een product
komen om deze stigmatisering te
verminderen. Een mogelijkheid is het
ontwikkelen van posters of een speciale
uitgave van Mainline Magazine.

•D
 e weg naar een ander leven. De veldwerkers stellen verder voor om drie tot
vijf gebruikers gedurende ongeveer een
jaar te volgen. Hoe ziet de weg naar
zelfcontrole, het vinden van werk en
zelfstandige woonruimte eruit? Welke
drempels komen ze onderweg tegen en
welke successen worden er geboekt?
• Producten voor jongeren. Mainline
wil zich meer richten op nieuwe doelgroepen. De harm reduction methode is
ook geschikt om jongeren (18 – 25 jaar)
voor te lichten en bewust te maken van
hun gebruik en de mogelijke gevolgen.
Voor deze ideeën wordt in 2012 financiering gezocht. ●

Welke onderwerpen spreken jou aan?
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Veilig gebruik/zelfcontrole

Wie kent Mainline niet, vraag je je bijna
af na het lezen van het ‘Tevredenheid
onderzoek Mainline 2011’. Maar liefst
96,6 procent van de gebruikers gaf aan
dat ze Mainline kenden van het tijdschrift.
En 70,6 procent van de gebruikers kent
Mainline van het veldwerk. Dat betekent
dat Mainline een sterke positie heeft. In
elk geval bij de gebruikers in Amsterdam,
want het Tevredenheidonderzoek 2011
werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam onder gebruikers in
Amsterdam. “Niet alleen de tevredenheid
in de informatievoorziening werd onderzocht, maar ook de interesses in verschillende onderwerpen binnen de huidige
materialen zoals het tijdschrift en de
folders. De uitkomst van deze interesses
kunnen mogelijk weer worden gebruikt
om nieuwe materialen te ontwikkelen
voor de doelgroep”, schrijven de onderzoekers Sanne van Gaalen en Lynn van
Rossum.
Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikers
niet alleen het blad goed kennen, maar
ook het werk hoog waarderen. Prettig,
leerzaam en betrouwbaar, scoren respec-
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foto Tariq Zafar

Internationaal

Mainline tekent het contract en
neemt daarom vanaf 2011 deel aan
internationaal programma dat zich
richt op hiv- en aidspreventie onder
homo’s, gebruikers en sekswerkers
in zestien landen in Afrika en Azië.’

Het succes van de

Mainline-methode
De Hiv/Aids-epidemie in Kenia lijkt redelijk tot staan gebracht, hoewel nog steeds zeven procent van
de bevolking geïnfecteerd is met het virus. Homo’s, gebruikers en sekswerkers vormen nog wel een
belangrijke risicogroep. De prevalentie van hiv onder deze groep ligt fors hoger dan het gemiddelde.
Reden voor de Nederlandse aanpak. En dan mag Mainline niet ontbreken.

Het succes van de
‘Mainline-methode’
in Indonesië en
Pakistan bleef niet
onopgemerkt.

14

Hiv-testen voor Indonesische prostituees en een boerderij
voor Pakistaanse gebruikers. Het zijn twee van de succesvolle projecten die plaatselijke organisaties afgelopen
jaren uitvoerden met ondersteuning van Mainline. De
projecten betekenden en betekenen nog steeds een
regelrechte revolutie in het denken over gebruikers en
sekswerkers. Niet keiharde repressie of eenzijdig inzetten
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op abstinentie blijkt vruchten af te werpen in de strijd
tegen Hiv/Aids, maar wel de ‘Nederlandse’ aanpak van
harm reduction en een continuïteit aan zorg.

Kwestbaar
Kwetsbare groepen worden tien tot twintig keer vaker
geïnfecteerd met hiv dan de algemene bevolking.

Internationaal kort

Slechts acht procent van hen heeft toegang tot preventie in de vorm van zorg, hiv-behandeling en ondersteuning. In veel landen bestaat wetgeving die toegang tot
zorg moeilijk of onmogelijk maakt. Denk aan wetten
die homoseksualiteit strafbaar stellen of op grond
waarvan sekswerkers streng vervolgd worden. Het aanbieden van hiv/aidszorg die is ontwikkeld voor en door
deze kwetsbare groepen moet dan ook hand in hand
gaan met politieke druk om dergelijke wetgeving te
veranderen. Dit is precies waar het programma zich op
richt.

Samen werken
Het succes van de ‘Mainline-methode’ in Indonesië en
Pakistan bleef niet onopgemerkt. Mainline neemt
daarom vanaf 2011 als een van de zeven Nederlandse
organisaties (HIV/AIDS-alliance the Netherlands) deel
aan internationaal programma dat zich richt op hiven aidspreventie onder homo’s, gebruikers en sekswerkers in zestien landen in Afrika en Azië.. Naast
Mainline participeren ook het Aids Fonds/Soa Aids
Nederland, Aids Foundation East-West, COC, Global
Network of People living with HIV, Health Connections
International en Schorer in dit samenwerkingsverband.
Het gaat om een van de grootste programma’s ter wereld onder deze doelgroepen. “Het is een erkenning
van onze aanpak in onder andere Azië en Oost-Europa”, zegt Janine Wildschut, directeur van Mainline.

Nai Zindagi

Russische roulette in Libanon
De belangstelling voor het materiaal van Mainline was op de conferentie van
de International Harm Reduction Conference Association (IHRA) in Libanon
enorm groot. Mainline bezocht deze internationale conferentie van 3 tot
en met 7 april 2011 met een grote delegatie. Dit vanwege haar twintigjarig
bestaan een jaar eerder.
Mainline verzorgde in Beiroet een workshop over het ontwikkelen van vrouwenmateriaal en presenteerde daar ook haar andere voorlichtingsmateriaal.
Vooral voor de spelen ‘Russische Roulette’ en ‘Highscore’ was veel internationale belangstelling. De speelse manier om de onderwerpen seks, drugs en
gezondheid bespreekbaar te maken bij een doelgroep die hier niet zomaar
over praat, oogstte veel waardering. Dat leidde er toe dat organisaties uit
onder andere Oost-Europa de spelen vertalen en in productie nemen. ●
foto Leon Knoops

Mainline gaat in het programma met een harm reduction perspectief werken aan een continuüm of care
voor gebruikers in Pakistan, Nepal, Indonesië en
Kenia. Mainline kan in het kader van dit programma
de succesvolle samenwerking voortzetten met haar
partners in Pakistan, Nepal en Indonesië. In Kenia gaat
Mainline een nieuw samenwerkingsverband opzetten
met vier lokale organisaties in Nairobi, Mombasa en
Malindi. Deze organisaties zijn op kleine schaal reeds
bezig met activiteiten op het gebied van harm reductionactiviteiten. Janine: “Wij willen hier op zelfde manier
samenwerken als met onze partnerorganisaties in Azië.
Dat wil zeggen dat die organisaties het feitelijke werk
uitvoeren en wij hen ondersteunen met onze kennis
over harm reduction en het opzetten van een organisatie en de uitwisseling tussen de organisaties faciliteert.
Zodoende is het zeer waardevol dat onze Pakistaanse
partner Nai Zindagi de organisaties in Kenia steunt bij
uitbreiding en versterking van de activiteiten en met
Mainline samen het programma managet.” ●

“Why should I care about whether I get
HIV or not? I am going to die on the
streets here anyway.” Dit citaat van een
Pakistaanse gebruiker wordt aangehaald
in de brochure ‘Exposure. Continuum of
Care’ die Mainline in 2011 uitbracht. De
brochure kwam tot stand met subsidie
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken en maakt het principe van
‘Continuum of Care’ duidelijk. Mainline
ontwikkelde dit principe afgelopen jaren
met haar partners in onder andere
Cambodja, India, Indonesië en Pakistan.
Janine Wildschut, directeur van Mainline: “Het principe van ‘Continuum of
Care’ gaat verder dan dat van ‘harm reduction’. ‘Harm reduction’ richt zich
op preventie van gezondheidsschade van gebruikers. Dat principe schoot in
Azië tekort omdat de gebruikers daar geen enkel toekomstperspectief hebben. Vandaar dat we lokale organisaties ondersteunden die sociaaleconomische initiatieven ontplooiden die ervoor moeten zorgen dat gebruikers ook
een inkomen kunnen genereren en meer stabiliteit in hun leven te brengen.
Zo ontstonden verschillende succesvolle projecten, zoals boerderijen waar gebruikers voedsel produceren en winkels waar ze allerhande spullen verkopen.”
Het boekje ‘Exposure. Continuum of Care’ beschrijft niet alleen het principe
van deze werkwijze, maar tevens de succesvolle projecten die er inmiddels
zijn. ●
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foto Tariq Zafar

Exposure

foto Leon Knoops

Veldwerk

Mainline in cijfers

Veldwerkbus

Veldwerkers brengen het beleid en de visie van Mainline in praktijk. Ze spreken met gebruikers en hulpverleners over toepasbare strategieën voor harm reduction. Ze deden dat in 2011 maar liefst 2043 maal.
Waar en wanneer dat nodig is. Of dat nu gaat om een gevangenis in Amsterdam, een gebruiksruimte in
Heerlen of een tippelzone in Groningen.
Mainline in Amsterdam
Mainline voerde 1114 voorlichtings
gesprekken in Amsterdam, waaronder
234 gesprekken in de gevangenis
Havenstraat. Bij een deel van de gesprekken ging het om het ‘Tevredenheidonderzoek 2011’ van Mainline, er
waren 133 gesprekken waar 119 formulieren bruikbaar voor het onderzoek.
Mainline in cijfers
Door veldwerkbezochte steden
(incl. tevredenheidsonderzoek Amsterdam
N=119) :
Alkmaar:
40
2,0%
Almere:
13
0,6%
Amsterdam:
1100 53,7%
Apeldoorn:
66
3,2%
Arnhem:
44
2,2%
Assen:
28
1,4%
Breda:
53
2,6%			
Delft:
2
0,1%
Den Bosch:
29
1,4%
Den Haag:
20
1,0%
Den Helder:
10
0,5%
Deventer:
41
2,0%
Dordrecht:
33
1,6%
Eindhoven:
83
4,1%
Enschede:
25
1,2%
Groningen:
36
1,8%			
Haarlem:
18
0,9%
Harderwijk:
15
0,7%
Heerlen:
88
4,3%
Hoorn:
13
0,6%
Kerkrade:
1
0,1%
Leeuwarden:
13
0,6%
Leiden:
20
1,0%
Lelystad:
7
0,3%
Maastricht:
36
1,8%
Nijmegen:
30
1,5%
Purmerend:
15
0,7%
Rotterdam:
74
3,6%
Sittard:
15
0,7%
Tilburg:
47
2,3%		
Utrecht:
29
1,4%
Venlo:
63
3,1%
Vlissingen:
24
1,2%
Zaandam:
16
0,8%
Zutphen:
30
1,5%
Zwolle:
27
1,3%
Totaal:
2043
100%		
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Geslacht
Man:
Vrouw:
Totaal:

Etniciteit
1577
463
2043

77,2%
22,7%
100%

142
443
870
419
50
2043

7,3%
23,0%
45,2%
21,7%
2,6%
100%

Leeftijd
25m:
25p:
40p:
50p:
60P:
Totaal:

Gespreksonderwerpen
Aids/hiv:
Combinatie therapie:
Drugs:
Gezondheid:
Harm reduction:
HBV:
HCV:
Huisvesting:
Infectieziekten:
Psycho/sociaal:
Seks:
Soa:
Totaal:

418
200
1831
1622
1634
354
482
657
368
975
368
334
2043

20,5%
9,8%
89,6%
79,4%
80,0%
17,3%
23,6%
32,2%
18,0%
47,7%
18,0%
16,3%
100%

92
105
35
1363
127
3
108
210
2043

4,5%
5,1%
1,7%
66,7%
6,2%
0,1%
5,7%
10,3%
100%

596
218

29,2%
10,7%

Gebruikers
Alcohol gebruiker:
Ex gebruiker:
Geen gebruiker:
Gebruiker:
Recreatief gebruiker:
Partner van gebruiker:
Soft drugs gebruiker:
Onbekend:
Totaal:

Plaats contactlegging
Bus:
Detentie:
Drugshulpverlening(Periferie DHL):
Gebruiksruimte:
Inloop:
Sociaal pension:
Straat:
Telefonisch:
Thuis:
TO 2011:
Anders:
Totaal:

191
73
415
171
54
30
8
119
168
2043

9,3%
3,6%
20,3%
8,4%
2,6%
1,5%
0,4%
5,8%		
8,2%
100%

Nederlands:
Noord Afrikaans:
Oost Europa:
Surinaams/Antilliaans:
Westers:
Anders:
Niet bekend:
Totaal:

1205
168
109
257
95
90
130
2043

59,0%
8,2%
5,3%
12,6%
4,7%
4,4%
5,8%
100%

122
285
724
912
2043

6,0%
14,0%
35,4%
44,6%
100%

59
1984
2043

2,9%
97,1%
100%

79
1
846
53
1043
2043

3,7%
0,1%
41,4%
2,6%
50,6%
100%

684
1040
237
500
45
642
18
23
23
1127
109
116
86
27
150
2043

35,65
54,1%
12,3%
26,0%
2,3%
33,4%
1,0%
1,2%
1,2%
58,6%
5,7%
6,0%
4,5%
1,4%
7,8%
100%

Wijze van gebruik
Intravenues:
Ex intravenues:
Non intravenues:
Onbekend:
Totaal:

Tippelzone
Ja:
Nee:
Totaal:

Prostitutie
Ja:
Incidenteel:
Nee:
Ex prostituee:
Onbekend:
Totaal:

Middelen
Alcohol:
Basecoke:
Benzo’s:
Cannabis:
GHB:
Heroine:
Ketamine:
LSD:
MDMA:
Methadon:
Snuifcoke:
Speed/amfetamine:
XTC:
Overige:
Niets:
Totaal:

Partners

Mainline samen
MDHG

afgelopen jaar werkte Mainline met Schorer samen bij het tot stand komen van de
msm-folder. Zo was Schorer betrokken bij
de reflectiegroep die meelas met de tekst.

Mainline onderhoudt een intensief
contact met de Medische Dienst Heroïne
Gebruikers (MDHG). De MDHG is de
Amsterdamse belangengroep voor druggebruikers, voor Mainline dus een belangrijke organisatie voor contact met de
traditionele doelgroep. De MDHG biedt
opvang, vertegenwoordigt de belangen
en signaleert trends bij gebruikers.
Nieuwe ontwikkelingen en trends geeft
MDHG door aan Mainline. Andersom
vraagt Mainline de MDHG geregeld om
het materiaal te pretesten.

Trimbos
Trimbos is het landelijk kennisinstituut
voor geestelijke gezondheidszorg,
verslavingszorg en maatschappelijke zorg.
Mainline werkt geregeld samen met Trimbos. Zo was er samenwerking met het programma ‘Infectieziekten en druggebruik’
bij het organiseren van de Miniconferentie.
Verder organiseerden Mainline en Trimbos
samen een expertmeeting.

INPUD
Stigma: Care4Care

Mainline werkt internationaal samen
met het International Netwerk of People
Using Drugs (INPUD). INPUD is een
wereldwijd netwerk van mensen die middelen gebruiken en komt op voor de menselijkheid en waardigheid van gebruikers.
Het afgelopen jaar hield INPUD zich
onder andere bezig met de rechten van
sekswerkers, homo’s, lesbo’s en transgenders die middelen gebruiken. Ze richtte zich daarbij vooral op internationale
instituten als de Verenigde Naties en
het Global Fund, maar ook op lokale en
nationale overheden met als doel respect
voor de rechten van deze mensen.

Onderzoek laat zien dat 29 procent van de
mensen met hiv stigmatiserende reacties
krijgt bij de tandarts en 26 procent tijdens
bezoeken aan het ziekenhuis. Het Aids
Fonds financiert om die reden het project
‘Care 4 Care’.
De Open Universiteit voert samen met de
Universiteit van Maastricht een onderzoek
uit om meer inzicht te krijgen in stigma
binnen de gezondheidszorg. Zo meten zij
de ervaringen van mensen met hiv. Verder
is er een kwalitatief onderzoek onder
medewerkers in de gezondheidszorg,
mensen met hiv die werken in de gezondheidszorg en gebruikers met hiv. Mainline
is vanwege haar expertise op het laatste
gebied betrokken bij dit project.

Schorer
Schorer biedt voorlichting en informatie
over gezondheid en welzijn van mannen
die seks hebben met mannen (msm),
lesbische vrouwen en transgenders. Het

Laras
Sinds 2006 steunt Mainline Laras (Lem
baga Advokasi dan Rehabilitasi Sosial)
in Indonesië. Laras richt zich op hiv-
preventie en de zorg voor sekswerkers,
gebruikers en hiv-geïnfecteerde gebruikers in Bontang en Samarinda. Daarnaast
behandelt Laras hiv-geïnfecteerde ge
bruikers in gevangenissen. Bovendien
laat jaarlijks een groot aantal sekswerkers
zich vrijwillig testen op hiv.

Veza Servia
Veza Servia is de eerste non-gouvernementele organisatie in Servië die werkt
met gebruikers. Dokters van de Wereld
heeft Mainline gevraagd Veza te ondersteunen in hun overheidslobby. Veza
Servia introduceerde het principe van
harm reduction in Servië en is nu een
partner van de overheid, de gezondheidszorg en natuurlijk Mainline.

Youth Vision
Sinds 2006 werkt Mainline samen met
Youth Vision in Nepal. Zij hebben bupre
norphine behandeling in Nepal kunnen
introduceren en werken aan opvang en
behandeling voor de meest kwetsbare
groepen druggebruikers in Nepal onder
wie vrouwen en de allerarmsten. Daarnaast hebben zij sinds 2010 gewerkt aan
de ontwikkeling van sociaaleconomische
ontwikkeling projecten naar Pakistaans
voorbeeld.

Nai Zindagi
foto Laras

Nai Zindagi is de lokale partner van Mainline in Pakistan en de managing partner
binnen het People Using Drugs Program
in Azië en Afrika. Nai Zindagi houdt zich
sinds 1990 bezig met gebruikers. Doel is
deze mensen uit de marge van de samenleving te halen en ze naar het midden te
plaatsen. Dat doet ze niet alleen door gezondheidsprogramma’s te bieden, maar
vooral door sociaaleconomische programma’s te ontwikkelen, zodat gebruikers een bestaan voor zichzelf kunnen
opbouwen.

Alternative Georgia
Alternative Georgia is een non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor
de rechten van gebruikers in Georgië.
Alternative Georgia richt zich daarbij niet
alleen op harm reduction, maar probeert
ook de autoriteiten te bewegen de rechten van gebruikers te accepteren. Samen
met Mainline organiseerde Alternative
Georgia enkele reizen van Nederlandse
politie- en justitiefunctionarissen die hun
Georgische collega’s informeerden over
de Nederlandse aanpak. ●

Een advocate van Laras aan het werk.
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Financiën

Mainline in euro’s
Balans
per 31 december	 2011	 2010

Winst- en verliesrekening
31 december

Materiële vaste activa
25.145
Debiteuren
44.977
Te ontvangen van donoren
33.649
Te ontvangen van anderen
71.588
Subtotaal
175.359
Kas, bank en equivalenten
590.743
 		
Totale bezittingen
765.832
 		
Continuiteitsreserve
56.577
Reserves speciale doelen
80.000
 		
Totale reserves
136.577
 		
Lange termijn subsidie verplichtingen
512.008
Overige schulden
117.247
 		
Totale schulden
629.255
 		
Totale schulden
765.832

Subsidiebaten
1.261.855
2.376.347
Overige inkomsten
0
48.625
Totale inkomsten
1.261.855 2.424.972
		
Directe projectkosten
618.187
1.577.854
Doorbelaste projectkosten
659.318
846.192
Subtotaal uitgaven aan doelen
1.277.505
2.424.046
		
Kosten management en beheer
651.158
876.340
Doorbelaste projectkosten
-659.318
-846.192
Subtotaal uitgaven aan management en beheer
-8.160
30.148
Totale uitgaven
1.269.345 2.454.194
		
Saldo inkomsten en uitgaven
-7.490
-29.222

Omzet Nederland naar activiteit in 1000 euro
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35.589
25.224
25.237
11.119
97.169
321.684
418.853
64.067
110.000
174.067
71.951
172.835
244.786
418.853

2011

2010

Allocatie van resultaat 2010 en 2009		
Continuiteitsreserve
-7.490
-13.222
Special doelen reserve
0
-16.000
		
Totale allocatie van resultaat 2010 en 2009
-7.490
-29.222

Omzet per land in 1000 euro

Mainline kort

Youth ’n da house
Abstinentie is volgens Adam de Jong, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport het toverwoord waar het gaat om
het onderwerp jongeren en drugs. Alcohol en drugs zijn ongezond en daar kunnen jongeren beter van afblijven. Dat is natuurlijk een gewaagde stelling op een conferentie die door Mainline
wordt georganiseerd. En de stelling leidde dan ook tot een
interessante discussie over de vraag hoe je om moet gaan met
het middelengebruik bij jongeren.
Mainline organiseert elk jaar de Miniconferentie Harm Reduc-

tion voor medewerkers van gebruiksruimtes, spuitomruil, maatschappelijke opvang en anderen de met gebruikers werken. De
conferentie is vooral bedoeld om ervaringen en ideeën uit te
wisselen met mensen in het werkveld.
Naast jongeren en middelengebruik was er ook aandacht voor
cokegebruik onder de titel ‘Coke ’n da house’. Aan de orde kwamen onder andere het onderzoek van het Bonger Instituut naar
basecokegebruik in Nederland, de ge-update handreiking voor
gebruiksruimten in Nederland en het voorlichtingsmateriaal in
deze ruimtes. ●

Overzicht trainingen 2011
Organisatie

Trainingen, voorlichtingen, presentaties:

GGZ Noord Midden Limburg
Omnizorg
HVO-Querido

Rust in de tent – verbale agressiehantering
Met het oog op de naald – veilig spuiten
Workshop: In de papiermolen, voor cliënten
Middelengebruik en psychiatrie
Beleidsevaluatie
Tikkie teveel – EHBOD (verkort)
Workshop Contact
Veilig spuiten
Veiliger vrijen met onveilige verleidingen – msm, middelengebruik en seksuele risico’s
(verkort)
Tikkie teveel – EHBOD
Altijd dichtbij – contact met druggebruikers
‘Ik durf het bijna niet te vragen’ – workshop msm en middelengebruik
Presentatie en advies middelen en psychiatrie in woonvoorzieningen
Altijd dichtbij – visie LdH en contact met gebruikers
Veiliger vrijen met onveilige verleidingen – msm,
middelengebruik en seksuele risico’s
Middelengebruik en psychiatrie

Martien Schaaperhuis
Open Hof
Politie Gelderland-Zuid
GGD Rotterdam/ netwerk spuitomruil
GG&GD Utrecht
Tactus
Huisartsen sexhagdagen
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
GWCA Leger des Heils
GGD Limburg Noord &
GGD Zuid Limburg
Volksbond, De Brecht
Schorer/ Soa Aids Nederland
Regio Idee Dag
AMC
RIBW ZWWF
Catharina Ziekenhuis
KORFOR (Noorwegen)
Soa Sense regio Noord Holland
en Flevoland
GGD Rotterdam Rijnmond
en GGD Hollands Midden
Sense infolijn
Amoc
Congres etnische minderheden
RINO groep
4x Open training

‘ik durf het bijna niet te vragen’ – workshop msm en middelengebruik
‘ik durf het bijna niet te vragen’ – workshop msm en middelengebruik voor cliënten
Middelengebruik en psychiatrie
‘ik durf het bijna niet te vragen’ – workshop middelengebruik en HIV voor cliënten
Safe injecting & the Switch
Presentatie ‘Slik!?’ - Jongeren, middelengebruik en seksueel risicogedrag
Veiliger vrijen met onveilige verleidingen – msm, middelengebruik en seksuele risico’s
Presentatie ‘Slik!?’ - Jongeren, middelengebruik en seksueel risicogedrag
Miniworkshop EHBOD
Workshop MOE-landers
Middelengebruik, workshop Bemoeizorgopleiding
Veiliger vrijen met onveilige verleidingen – MSM, middelengebruik en seksuele risico’s
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Nai Zindagi

Een overwinning
die er toe doet
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foto Tariq Zafar

Gewonnen. Een overwinning die telt. Althans voor de bewoners
van Nai Zindagi Plus. Zij hebben namelijk net de vaste bezoekers van Nai Zindagi Charity verslagen met cricket.
Nai Zindagi Plus is een tijdelijke woonvoorziening van
Pakistaanse gebruikers die hiv-positief zijn. Zij wonen daar
maximaal drie maanden en in die tijd kijken artsen wat de
klachten zijn, welke vooruitzichten ze hebben, welke begeleiding ze nodig hebben en of ze in een eigen werkvoorziening
hun brood kunnen verdienen.
Nai Zindagi Charity begeleidt gebruikers die in Pakistan op
straat leven. Ze geeft hen informatie en biedt spuitomruil en
medische zorg.
Cricket is in Pakistan een van de belangrijkste volkssporten.
Daarbij wordt soms op het scherpst van de snede gestreden,
maar altijd met respect voor elkaar. En met veel plezier, zoals
deze foto laat zien. ●

