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Nieuwe Mainline strategie 
In 2016 is het nieuwe strategisch plan 
goedgekeurd door het Mainline be-
stuur. Alle neuzen staan nu nog meer 
dezelfde kant op. Het plan bevat een 
uitwerking van de missie, visie en doel-
stellingen van Stichting Mainline en 
een overzicht van strategisch richting 
en activiteiten op hoofdlijnen voor de 
aankomende vijf jaar.

DE NIEUW GEFORMULEERDE MISSIE  
VAN MAINLINE
Het bevorderen van de gezondheid en het 
verbeteren van de rechtspositie van mensen die 
drugs gebruiken: zonder primair het druggebruik 
zelf terug te dringen en vanuit respect voor de 
keuzevrijheid en mogelijkheden van de individuele 
gebruiker.

VISIE
Alle activiteiten van Mainline staan in het kader 
van harm reduction. Dit biedt mensen kansen  
om controle over hun gebruik en hun leven terug 
te pakken binnen voor hen haalbare kaders.

Harm reduction herstelt daarmee de menselijke 
waardigheid en het vergroot de kwaliteit van leven 
van mensen die drugs gebruiken.

KERNWAARDEN
De beleving, motivaties en leefwereld van de  
doelgroep zijn het uitgangspunt van Mainlines 
handelen. Daarnaast werken we vanuit de  
volgende normen en waarden:

*  Niet moraliserend - dichtbij doelgroep

*  Deskundig - Wetenschappelijk onderbouwd

*  Mensgericht - empowering

*  Authentiek - creatief en eigenzinnig

*  Pragmatisch - handen uit de mouwen

*  Activistisch - betrokken

DOELEN

*  Het aanbieden en uitvoeren van harm 
    reduction  interventies

*  Het verbeteren van de rechtspositie van
    mensen die drugs gebruiken

*  Het steunen en promoten van harm reduction 
    als methode en als brede mindset.

VERSTERKING VAN  
HET MAINLINE TEAM

Dit jaar vierde Mainline haar 25-jarig bestaan en  
keken we terug op vijfentwintig jaar harm reduction.  
Het aantal hiv-infecties onder druggebruikers terug-
dringen door middel van voorlichting - de reden  
dat Mainline in 1991 werd opgericht - is geslaagd.  
Tenminste, het aantal hiv-infecties neemt niet meer 
toe en de meeste gebruikers hebben een dak boven 
hun hoofd. Maar de rafelranden zijn niet verdwenen. 

Crystal meth sijpelt langzaam door in Nederland.  
Ghb wordt stilletjes gebruikt in de provincie.  
Basecokedealers doen nog altijd goede zaken als 
budgetbeheer het weekgeld stort. 
    En in het buitenland, waar Mainline ook actief is,  
staat het verbeteren van de rechtspositie van 
mensen die drugs gebruiken hoog op de agenda. 
Mainline gaat als altijd de straat op en maakt 
contact, in binnen- en buitenland. Nooit met 
opgeheven vinger. Maar met een luisterend oor. 
Verder stippelden wij dit jaar een nieuwe strategie 
uit en herformuleerden we onze missie, visie en 
doelstellingen. Met nieuwe energie op naar de 
volgende 25 jaar!

Op naar de 
volgende 
25 jaar

In 2016 verwelkomden wij vier 
nieuwe medewerkers die we 
verderop in dit jaarverslag 
voorstellen.

Ferry Barendregt  
Trainer Nationaal

Nick Veldwijk
Projectleider Pakistan en Nepal

Rian Warmoeskerken 
Programma Manager Nationaal

Sara Woods 
Projectleider Nationaal
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zijn die door de jaren heen 
zijn verzameld. Verder worden 
memorabele veldwerkmomen-
ten uitgelicht en maak je aan de 
hand van foto’s een reis door 
de tippelzones, het drugsbeleid 
en befaamde druggerelateerde 
plekken van 1991 tot 2016.

Rafelranden niet verdwenen
25 jaar later neemt het aantal 
hiv-infecties onder druggebrui-
kers niet meer toe en hebben de 
meeste mensen een dak boven 
hun hoofd. Maar de rafelranden 

verdwijnen niet. Crystal meth
sijpelt langzaam door in 
Nederland. Ghb wordt stilletjes 
gebruikt in de provincie.  
En basecokedealers doen nog 
altijd goede zaken als budget-
beheer het weekgeld stort. 
Mainline gaat als altijd de straat 
op en maakt contact. Nooit met 
opgeheven vinger. Maar met een 
luisterend oor. En een mooi blad. 
Op naar de volgende 25 jaar.

De stichting groeide uit tot 
een begrip in de drugsscene. 
Ondertussen bestaat Mainline al 
25 jaar en om dat te vieren werd 
een jubileumnummer uitge-
bracht waarin je een reis door 
de tijd maakt van 1991 tot en met 
2016. 

Het fonkelende blad van tegen-
woordig begon 25 jaar geleden 
als een paar aan elkaar geniete 
A4-tjes. Drie jongemannen bun-
delde hun krachten om gebrui-
kers te informeren over hiv en 

schone spuiten. Eigenlijk deden 
ze maar wat. Maar de noodzaak 
was hoog. En ze behaalden 
resultaat. In korte tijd groeide 
het magazine uit tot het lijfblad 
van druggebruikers door heel 
Nederland. 

Jubileum nummer
In deze speciale editie vertel-
len de oprichters hoe zij terug 
kijken op de periode van het 
ontstaan van Mainline. Je leest 
over de evolutie van visie op 
druggebruik en verslavingsge-

drag en neemt een kijkje in het 
Mainline Museum, waar allerlei 
gebruiksparafernalia te vinden 

Jubileum 
Mainline 
25 jaar!

Eind jaren tachtig sloeg 
de aidsepidemie om zich 
heen. Gebruikers vielen 
bij bosjes om. Drie mede-
werkers van de belangen-
vereniging voor drugge-
bruikers MDHG konden 
het niet langer aanzien en 
richtten Mainline op.

MAINLINE NATIONAAL MAINLINE NATIONAAL

“In een kelder prutsten we achter 
een oude computer: kolommen 
maken, teksten plaatsen, plaatje 
er bij. ’s Avonds fietste ik vaak 
doodmoe naar huis.”  
Rob Brandsma, Oprichter Mainline

“We gingen undercover alle 
apotheken van Amsterdam 
af en publiceerden een platte-
grond met plaatsen waar je 
een schone spuit kon kopen.”  
Tijs van den Boomen, Oprichter 
Mainline

“Mensen vonden het raar 
dat we ons bezighielden met 
druggebruikers. Die jatten toch 
autoradio’s? Maar dat interes-
seerde ons niet. Wij waren 
bezorgd over de gezondheid 
van gebruikers en die van 
volksgezondheid als geheel.”  
John-Peter Kools, Oprichter 
Mainline

Oprichter John-Peter Kools laat de eerste Mainline zien aan oom agent op de Wallen. Foto: Leo Erken
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MAINLINE NATIONAAL MAINLINE NATIONAAL

De oprichters van het eerste uur kregen het eerste exemplaar van het jubileumnummer 
uitgereikt door Joost Brantas en Annet Spin, beide gebruikers van het eerste uur en 
hiv-veteranen. Wat de avond tekende is dat alle mensen die ooit met Mainline te maken 
hebben gehad van vroeger tot nu aanwezig waren. Huidige voorzitter Victor Everhardt 
hield een betoog over de pioniersrol van Mainline in harm reduction.

Uitreiking jubileumnummer

Adam de Jong van Ministerie van VWS 
sprak over het belang van harm reduction.

Hoofdredacteur Guido van Diepen 
presenteert de huidige Mainline aan  
oprichter en toenmalig hoofdredacteur 
Tijs van den Boomen 

Programmaleider Nationaal  
Renate van Bodegom en 
Programmaleider Internationaal 
Machteld Busz presenteerden de avond.

Een gezellige avond vol toespraken, muziek, 
drankjes en wortels. 
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van druggebruik te beperken.  
Op de avonden voor cleane 
mannen wordt gesproken over 
issues als nuchtere seks, onze-
kerheid, eenzaamheid, groeps-
druk of angst voor terugval. 
Bezoekers gaven aan dat ze be-
hoefte hadden om vaker samen 
te komen, dus besloot Mainline 
de inloopavonden vanaf januari 
2017 twee keer per maand te 
houden. 

European Chemsex Forum
Begin april was ons chemsex-
team te gast op het eerste 
European Chemsex Forum, dat 
door ruim tweehonderd mensen 
uit 22 verschillende landen werd 
bezocht. Knoops werd geïnter-
viewd over chemsex in Neder-
land. Ingrid Bakker: “Wij waren 
een van de eerste Europese  
organisaties die een rapport 
rond dit fenomeen publiceerde. 
Ook was er aandacht voor 
onze slam-folder. Veel profes-
sionals in Nederland gebruiken 
de folder om slammen binnen 
de spreekkamer bespreekbaar 
te maken. In de slam-scene is 
onvoldoende kennis over veilig 
injecteren. Vaak leren mannen 
het van elkaar en nemen daarbij 
onveilige gebruikstechnieken 
over. De folder werd goed ont-
vangen en is inmiddels door een 
Engelse organisatie in gebruik 
genomen. Op het congres werd 
duidelijk dat slammen en het 
gebruik van crystal meth in de 
gayscene ook in andere landen 
gestaag groeit.” 

Baresex
“Het gebruik van condooms 
blijft in de chemsex-scene vaak 
achterwege,” zegt Knoops. 
“Met het risico op overdracht 

van infectieziekten.” Mainline 
ontwikkelde daarom twee mini-
magazines over hepatitis C en 
chemsex voor deze doelgroep. 
“De informatie sluit qua ‘tone 
of voice’ aan bij deze subscene. 
Het infomateriaal wordt door 
steeds meer professionals,  
hiv-consulenten en soa- 
verpleegkundigen gebruikt.  
Omdat het geen oordelende 
toon heeft kunnen zij het gebrui-
ken om chemsex en hepatitis C 
bespreekbaar te maken.”

Amsterdams Chemsex 
Overleg
Naar aanleiding van het 
European Chemsex Forum in 
London werd in mei 2016 het 
Amsterdams Chemsex Overleg 
opgericht. Bakker: “Dit is een 
halfjaarlijks overleg met diverse 
organisaties uit de gezondheids- 
en verslavingszorg met als thema 
chemsex. Het doel is elkaar te 
updaten en eventueel samen 
te werken bij activiteiten en 
interventies rond het fenomeen 
chemsex. Inmiddels hebben zich 
tien organisaties aangesloten.” 
Ook werd in mei een expertise-
dag georganiseerd voor profes-
sionals uit de gezondheids- en 
verslavingszorg waar Europees 
chemsex-expert David Stuart 
kennis deelde over het be-
spreekbaar maken van chemsex 
en het ontwikkelen van inter-
venties. Ten slotte gaf Main-
line in 2016 twaalf trainingen, 
presentaties en workshops over 
chemsex voor professionals uit 
de gezondheidszorg. Samen met 
Soa Aids Nederland ontwikkel-
de Mainline tevens een digitale 
leermodule voor professionals 
om ze inzicht te geven in het 
fenomeen.

Chemsex

“Wij maken ons hard voor  
harm reduction binnen deze 
subscenes,” zegt Leon Knoops. 
“We zetten in op het vergroten 
van inzicht en expertise onder 
professionals uit de gezond-
heids- en verslavingszorg.  
Ook verstrekken we infomateriaal 
over drugs en infectieziekten 
en houden we inloopavonden 
voor mannen die ervaring 
hebben met chemsex - ofwel 
drugs gebruiken in een seksuele 
setting.” Twee jaar terug gingen 
bij Mainline de alarmbellen af 
door signalen uit verschillende 
hoeken. “Samen met Soa Aids 
Nederland startten we een 
onderzoek naar crystal meth-
gebruik en het injecteren van 
drugs in een seksuele setting.” 
Het onderzoek en de interviews 
resulteerde in het rapport 
‘Tina en Slammen’. Tijdens de 
interviews uit het rapport gaven 

meerdere respondenten aan 
dat ze behoefte hebben aan een 
laagdrempelige plek in Amster-
dam waar zij terecht kunnen 
voor informatie en advies over 
het gebruik van drugs - ook wel 
‘chems’ - tijdens de seks.

Try-outs
Zo gezegd, zo gedaan. In maart 
2016 startte Mainline met een 
try-out. Een inloopavond in een 
veilige laagdrempelige omgeving 
waar homomannen zonder oor-
deel met elkaar over drugs en 
seks spreken. De avonden zijn 
gericht op twee verschillende 
groepen. Enerzijds mannen die 
nog actief gebruiken, de andere 
avond is voor mannen die zijn 
gestopt. Ter promotie van de 
avonden werden flyers verspreid 
in de Amsterdamse gayhoreca, 
soa poli, onder hiv-consulenten 
van ziekenhuizen en in diverse 

fetisj-shops. Online werden de 
flyers via de Facebook pagina’s 
van het COC en Poz&Proud 
gedeeld.
 Tijdens de try-outs kwamen 
vier tot zes mannen opdagen. 
Knoops: “De deelnemers gaven 
steevast aan dat ze de groeps-
gesprekken heel waardevol 
vonden.”
 Vanaf juli werden de avonden 
maandelijks gehouden. Tijdens 
de gesprekken onder actieve 
gebruikers ligt de focus vooral 
op zelfcontrole, hoe om te gaan 
met craving en hoe de schade 

MAINLINE NATIONAAL MAINLINE NATIONAAL

TINA EN SLAMMEN
Het rapport ‘Tina en 
Slammen’ – MSM, crystal 
meth-gebruik en het 
injecteren in een seksuele 
setting (nu ook beschik-
baar in het Engels) is  
te downloaden op  
www.mainline.nl/page/
rapporten-onderzoek

FOLDERS 
De folder ‘Slammen: 
Dos & Don’ts’ en de  
‘Chemsex NL’ boekjes zijn  
te bestellen via onze web-
shop op www.mainline.nl

     ‘WIJ WAREN EEN VAN DE  

 EERSTE EUROPESE ORGANISATIES  

DIE EEN RAPPORT ROND DIT  

FENOMEEN PUBLICEERDE’

Het gebruik van crystal 
meth - ook wel ‘Tina’ 
genoemd - en injecte-
ren van drugs tijdens de 
seks - ook wel ‘slammen’ 
genoemd - neemt in be-
paalde subscenes binnen 
de Nederlandse gay-
scene gestaag toe. Leon 
Knoops en Ingrid Bakker 
vormen binnen Mainline 
het chemsex-team. 
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Veldwerk in Nederland

In de gemeente Hof van Twente 
deed Mainline een Quickscan 
op verzoek van de gemeente die 
signalen had dat er veel drugs 
werden gebruikt onder jonge-
ren. Mainline struinde in samen-
werking met onderzoekbureau 
Mark Bench (quickscan) en 
Trimbos Instituut (drugsscan) de 
straten af en voelde de politie, 
veldwerkers, ouders en uiter-
aard jongeren zelf aan de tand.
 Uit de Quickscan bleek voor-
al alcoholgebruik een probleem. 
Het aantal jongeren dat alcohol 
drinkt in de gemeente ligt hoger 
dan in omliggende regio’s en  
ook excessief drinken bleek  
een problematisch fenomeen. 
Het binge drinken gebeurt 
onder andere in jongerenketen 
voor en tijdens het uitgaan. 
Bepaalde ouders bleken het 
drinken goed te keuren en  
soms zelfs te faciliteren. Andere 
ouders bleken de omvang en 
risico’s van het alcoholgebruik te 
onderschatten.

Ondanks het excessieve gebruik 
van alcohol, leken de lokale 
zorgen vooral te gaan over 
mogelijk druggebruik. Maar uit 
de Quickscan bleek dat er wat 

betreft druggebruik minder 
acute problemen zijn. Canna-
bisgebruik komt voor, maar niet 
in zorgwekkende mate en er is 
een klein aantal jongeren dat 
weleens harddrugs gebruikt.
Opvallend is wel dat drugs in 
Twente, net als elders, normaler 
zijn geworden. Tegelijkertijd 
blijkt er over drugs onwetend-
heid en angst te heersen die de 
problematiek mogelijk groter 
maakt dan hij in werkelijkheid is.
Door het taboe rond drug-
gebruik kan het lastig zijn om 
goed contact met de jongeren 
hierover te krijgen.

Goede voorlichting 
Belangrijkste aanbeveling is 
om in te zetten op contact met 
jongeren en te werken aan hun 
weerbaarheid - met name als 
ze kwetsbaar zijn - en goede 
voorlichting te geven aan zowel 
ouders als jongeren.

Het rapport met de aanbevelin-
gen - Middelengebruik jonge-
ren en jongvolwassenen in de 
gemeente Hof van Twente - is te 
downloaden via www.mainline.
nl/page/rapporten-onderzoek

NIEUWE PIL? 
Mainline testte een Yaba-pil 
om te kijken of het daadwer-
kelijk crystal meth bevatte. 
Het resultaat: 25mg crystal 
meth en 61 mg cafeïne.  
Een echte Yaba-pil dus. 
Naar alle waarschijnlijkheid 
geproduceerd in Nederland.

De veldwerkers van Mainline reizen de rafelranden 
van Nederland af om te praten met druggebruikers 
en te kijken wat er speelt.  Wat kwamen we tegen en 
wat hebben we gedaan in 2016? Een aantal highlights.

THAISE MASSEUSES AAN DE 
CRYSTAL METH?
Mainline hoorde uit diverse hoeken dat in sommige Thaise massage-
salons crystal meth wordt gebruikt. Een gesloten wereldje van legale 
en illegale vrouwen die vaak de taal niet spreken. Mainline zette een 
Thaise vertrouwenspersoon in om onderzoek te doen. 

Wat kwamen we tegen?
Het bleek dat onder deze 
groepen weinig drugs werden 
gebruikt, maar dat bepaalde 
Thaise vrouwen sporadisch xtc 
en yaba gebruiken, een pil die 
methamphetamine (crystal meth) 
bevat en vooral in Thailand 
wordt verhandeld. Enkelingen 
ondervonden daar problemen 
van. De dames bleken slecht op 
de hoogte van het Nederlandse 
hulpaanbod. Daarom ontwik-
kelde Mainline een Thaise folder 
met info en advies over drugge-
bruik en een uitgebreide sociale 
kaart met handige adressen. 

 
Het onderzoeksrapport - Drug Use and Access to Service  
Provision among workers at non sex licensed Thai massage  
salons in Amsterdam and The Hague - is te downloaden via 
www. mainline.nl/page/rapporten-onderzoek

WHO YA GONNA CALL? 
STICHTING MAINLINE!
Worden in je omgeving plots 
meer of andere drugs gebruikt? 
Of wil je gewoon weten wat er 
al die tijd al heeft gespeeld? 
Mainline ontwikkelde in 2016 
twee methodes om inzicht te 

krijgen in lokale signalen en 
trends rondom drugsgebruik in 
een bepaald gebied: de Drugs-
scan en de Quickscan. In relatief 
korte tijd schetst Mainline op 
basis van interviews met betrok-
kenen zoals politie, clubeigena-
ren, veldwerkers en verslavings-
deskundigen een beeld van het 
drugsgebruik in de betreffende 

regio. In een overzichtelijk  
rapport maakt Mainline duidelijk 
of verder onderzoek nodig is of 
niet. Ook is een combinatie van 
beide scans mogelijk.

Meer weten? Neem contact op 
met projectleider Sara Woods: 
s.woods@mainline.nl  
020 68 22 660

MAINLINE NATIONAAL - VELDWERK MAINLINE NATIONAAL - VELDWERK

MIDDELENGEBRUIK IN TWENTE
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Interviews met gebruikers
De veldwerkers van Mainline 
gingen het voorjaar van 2016 het 
land in om gebruikers te inter-
viewen over hun ervaringen met 
de methadonbehandeling. 

Wij spraken 50 mensen over:
- hun visie op methadon,
- de relatie met de behandelaar, 
- de openingstijden en bereik-
  baarheid van de verstrekking, 
- welke zorg er wordt gegeven, 
- hoe de inspraak in de behande-
  ling wordt ervaren, 
- hoe gebruikers zich bejegend
  voelen en welke klachten ze
  hebben.

Frequentie en ondersteuning 
Al met al waren de gebruikers 
best tevreden en wij dus ook. 
Toch valt er altijd nog wat te 
verbeteren. Vooral de verstrek-
kingsfrequentie en het gebrek 
aan ondersteuning als men van 
de methadon af wil waren veel-
genoemde verbeterpunten.

Aansluiten bij de behoefte 
De peiling, waarvan de resul-
taten zijn gebundeld in een 
rapportage, laat zien hoe 
cliënten de huidige behandeling 

waarderen. Met deze aanvul-
lende informatie hoopt Mainline 
een bijdrage te leveren bij het 
opstellen van goede richtlijnen 
voor de zorgstandaard opiaat-
verslaving. 

De signaalrapportage opiaatbe-
handeling vanuit een gebruikers-
perspectief is te downloaden 
via www.mainline.nl/page/
rapporten-onderzoek

Mainline biedt diverse 
trainingen, niet alleen 
aan professionals in 
de zorg, maar ook aan 
gebruikers. Het is een 
goede manier om in 
gesprek te komen over 
hun gebruik en (meer) 
bewustzijn te creëren 
rondom de gezondheid 
en risico’s.

Elk jaar gaan onze veldwerkers 
en basepijp-specialisten Toon 
Broeks en Annet Vogelaar de 
gebruiksruimten van het land af 
om basepijpjes van gebruikers te 
testen. Op lokatie zet Mainline 
een minilaboratorium op met 
vergrootglazen, temperatuurme-
ters en andere meetinstrumen-
ten. De basepijp wordt letterlijk 
onder de loep genomen.

Waar wordt op getest

*  lengte en dikte steel

*  diameter en hoogte kop

*  materiaal van de pijp

*  soort filter

*  manier van aansteken

De deelnemers vinden het leuk 
om in te zoomen op hun pijpje 
en te vertellen over hun gebrui-
kersrituelen. Aan het eind wordt 

altijd een unieke basepijp ver-
loot. Met deze workshops hoopt 
Mainline gebruikers bewuster te 
maken van hun rookgedrag.

APK-test voor de basepijp

MAINLINE NATIONAAL - VELDWERK

WORKSHOP VOOR GEBRUIKERS

MAINLINE NATIONAAL - VELDWERK

Opiaatgebruikers  
best tevreden
In 2017 verschijnt de zorgstandaard opiaatversla-
ving. Bij het ontwikkelen van de richtlijnen is  
het belangrijk om aan te sluiten bij de beleving  
en wensen van cliënten in de opiaatbehandeling. 
Mainline deed een peiling. 

EVEN VOORSTELLEN: 
RIAN WARMOESKERKEN
Rian nam in 2016 de taken van 
Programma Manager Nationaal 
Renate van Bodegom waar tijdens 
haar verlof. Het managen van het 
nationale team ging hem goed af. 
Niet zo gek gezien hij de afgelo-
pen 14 jaar werkzaam was als 
manager bij VluchtelingenWerk; 
Zowel op een AZC als betrokken 
bij de opvang van vluchtelingen 
in de gemeenten. Toen Renate besloot om samen met  
haar man naar New York te gaan, vroegen we natuurlijk of 
Rian haar functie definitief wilde overnemen. 

Rian: “Natuurlijk heb ik niet geaarzeld en hier volmondig ja 
op gezegd! Ik vind het geweldig om vanuit deze functie bij te 
kunnen dragen aan de realisatie van onze missie en aan het 
behoud van het unieke, onafhankelijke enkritische karakter 
dat Mainline kenmerkt.”

Rian Warmoeskerken 
Programma Manager Nationaal



16 17

Screenen op 
hepatitis C

MAINLINE NATIONAAL - VELDWERK MAINLINE NATIONAAL - TRAININGEN

Onze nieuwe aanwinst, 
Ferry Barendregt, is 
sinds oktober 2016 
actief als Trainer Natio-
naal. Hoewel hij veel  
ervaring had in het 
geven van trainingen 
was zijn kennis van mid-
delen beperkt. Door de 
hoeveelheid kennis die 
Mainline in huis heeft is 
hij inmiddels een expert. 

Behapbare informatie in een 
dag 
Mainline biedt een heel scala 
aan trainingen, zowel voor zorg-
professionals als gebruikers. 
De eerste training die Ferry gaf 
was ‘Koffie & contact’, speciaal 
ontwikkeld voor medewerkers 
van opvangvoorzieningen die te 
maken hebben met mensen die 
drugs of alcohol gebruiken. 
Ferry: “Eerst leg ik het begrip 
‘harm reduction’ uit aan de 
groep. Vervolgens laat ik de 

deelnemers drugs bekijken die 
ik heb meegenomen en vraag ze 
welk middel zij denken dat het is. 
We bespreken hoe je gebruikers 
kunt helpen hun gezondheids-
schade te beperken. Daarna 
vertelt een ervaringsdeskundige 
over zijn ervaringen met drugs 
en de zorg. In de middag komt 
een verslavingsarts langs. Die 
legt uit wat verslaving precies 
is. Gedurende de dag krijgen 
deelnemers ontzettend veel 
informatie die ik via activerende 
werkvormen behapbaar maak.”

Verdieping & op maat
Mainline biedt ook tweedaagse 
trainingen voor meer verdieping. 
Zoals de training ‘Middelenge-
bruik & psychiatrie’. Behalve 
de effecten van verschillende 
drugs, gaat het ook over hoe je 
in contact komt met een gebrui-
ker die mogelijk met psychische 
klachten kampt. 
 Mainline biedt ook trainin-
gen op maat, zoals voor oplei-
dingscentrum RINO Groep in 
Utrecht, waarvan de deelnemers 
werkzaam waren in de bemoei-
zorg. Ferry: “Het eerste deel 
van de dag bestond uit een 
presentatie van een psychiater 
die dieper in ging op gedwon-
gen opnames. Later op de dag 
werden de middelen als vorm 
van zelfmedicatie besproken. 
Kortom, er is veel mogelijk, voor 
ieder wat wils en vaak op maat!”

HandvaTten bieden 
en activerende 
werkvormen

In 2016 startten de voorberei-
dingen voor het HCV Project 
Amsterdam ‘Bewustwording, 
opsporing en toeleiding tot  
effectieve Hepatitis C zorg’ met 
als doel het uitbannen van het 
virus onder mensen die ooit 
drugs hebben geïnjecteerd.  

Start van het project
In mei 2017 starten de trainingen 
voor begeleiders van inloop-
huizen en maatschappelijke 
opvang (MO). Vanaf juni gaan 
de veldwerkers van Mainline op 
pad om voorlichting te geven 
aan de primaire doelgroep, 
inwoners van MO-instellingen 
en bezoekers van inloophuizen.  
Het project loopt tot maart 
2018. Daarna volgt een eind-
evaluatie en rapport.

Het project is een initiatief  
van De Regenboog Groep en 
wordt ook door hen gecoördi-
neerd.

Meer informatie is te vinden op 
www.mainline.nl/page/projec-
ten: Hepatitis C- Amsterdam

EVEN VOORSTELLEN:  
SARA WOODS
Sara is sinds juli 2016 aan boord 
bij Mainline als projectleider in 
het nationale team. Zij brengt 
grote expertise mee en bleek 
stiekem al jarenlang bij Mainline 
te willen werken. Een win-win 
situatie dus.  
 Sara studeerde Europese en 
Oost-Europese studies in Maas-
tricht en Amsterdam. Daarna ging 
ze aan de slag met verschillende 
projecten voor druggebruikers  
bij De Regenboog Groep, MDHG 
en een hiv-preventieproject in 
Cambodja. Tussen de bedrijven 
door deed ze ook nog een master 
op het gebied van sociaal stede-
lijk beleid met als specialisme: 
harm reduction.

Sara Woods 
Projectleider Nationaal

“Ik ben al jaren een groot 
voorstander van harm 
reduction, iets dat Mainline 
uiteraard ook hoog in het 
vaandel heeft staan. Ik vind 
het een mooie organisatie, 
en al mijn eerdere ervarin-
gen vallen hier helemaal op 
hun plaats.”

EVEN VOORSTELLEN:  
FERRY BARENDREGT
Ferry is onze nieuwe trainer 
van het nationale en - bin-
nenkort ook - internationale 
team. Na zijn studies Maat-
schappelijk werk en Dienst-

verlening en Geschiedenis 
op de universiteit in Utrecht, 
vond hij zijn plek als trainings-
acteur in 2006. Sinds die 
tijd deed hij vele trainingen 
in veel verschillende rol-
len. Gaandeweg begon hij 
ook zelf trainingen te geven, 
onder andere in omgaan met 
agressie. Hij hoefde dan ook 
niet lang na te denken toen 
er een functie voor trainer bij 
Mainline vrijkwam.
	 Ferry:	“Ondanks	mijn	
gebrekkige	kennis	over	mid-
delen,	waren	ze	overtuigd	
van	mijn	trainerskwaliteiten.	
Inmiddels	heb	ik	diverse	
trainingen	gegeven	voor	deze	
organisatie	die	niet	alleen	
als	een	familie	voelt,	maar	
ook	een	boodschap	uitdraagt	
waar	ik	compleet	achtersta.”

Ferry Barendregt  
Trainer Nationaal

BEWUSTWORDING, OPSPORING 
EN TOELEIDING TOT EFFECTIEVE 
HEPATITIS C-ZORG

    ‘ D E  AFWISS E L I N G TUSS E N 

  TH EO R I E  E N  P RAKTI J K 

VO N D I K  SU P E R.’

         ‘ I K  VO N D D E  TRAI N E RS 

      I N H O U D EL I J K E RG 

    D ESKU N D I G E N D E 

  STELL I N G E N L E U K

E N P R I KK EL E N D.

     ‘ I N  D E  P RAKTI J K H EB I K 

     HAN DVATTE N G EK R EG E N OM 

  OP E E N AN D E R E  MAN I E R  

M E NS E N TE  B EG EL E I D E N .’
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Al 25 jaar werkzaam in  
binnen- en buitenland

Baseline studies
In 2016 deed Mainline vijf 
‘baseline studies’: in Nepal, Zuid 
Afrika, Kenia, Indonesië en Tan-
zania. “Met de baselines creëren 
we een overzicht van de situatie 
in het land,” zegt Joost Breek-
sema, medewerker Monitoring & 
Evaluatie Internationaal. “Welke 
wetten gelden er, wat is de poli-
tieke situatie, welk beleid geldt 
er voor gebruikers, en hoe wordt 
dit in de praktijk gebracht? 
Ook cijfers rondom druggebruik, 
de prevalentie van bijvoorbeeld 
hiv en hepatitis C en projecten 
rondom druggebruik, harm 
reduction en hiv-interventies 
worden onder de loep gelopen. 
We zijn terughoudend in het 
schrijven van rapporten die 
stoffig in de la eindigen. We zijn 
pragmatisch en gericht op het 
verbeteren van onze diensten 

en het aanscherpen van onze 
focus.” 

De studies beginnen met 
onderzoek naar literatuur, 
beleidsstukken en officiële rap-
porten over gezondheidsissues 
en druggebruik. Die worden 
aangevuld met diepteinterviews 
ter plaatse, met alle belangrijke 
belanghebbenden. Dat kunnen 
lokale organisaties zijn, maar 
ook bijvoorbeeld overheden, 
medewerkers van klinieken en 
internationale donoren. 

Breeksema: “Uit het onderzoek 
blijkt of er meer informatie, 
interventies of trainingen nodig 
zijn op het gebied van harm 
reduction, en waar de aandacht 
van Mainline’s werk op gericht 
moet worden. Als blijkt dat er 
geen betrouwbare informatie 

bestaat over druggebruik in een 
bepaalde stad of regio kan Main-
line besluiten om bijvoorbeeld 
een ‘mapping’ te doen. Dan 
wordt in kaart gebracht waar ge-
bruikers uithangen, welke issues 
er spelen en welke behoeftes de 
gebruikers hebben.”

MAINLINE  INTERNATIONAAL MAINLINE INTERNATIONAAL

Mainline richt zich binnen het 
Bridging the Gaps 2-programma 
op druggebruikers in Indonesië, 
Kenia, Nepal en Zuid-Afrika. 
Op basis van baseline studies 
worden de focus en samenwer-
kingspartners in deze landen 
bepaald. Deze studies analyseren 
de stand van lokale zaken en bie-
den een overzicht van de gaten in 
harm reduction-dienstverlening. 

Drie doelen van Bridging  
the Gaps 2 
1. Een sterk maatschappelijk
 middenveld dat overheden
 ter verantwoording roept 
2. Een verbeterde mensenrech-
 tensituatie van key populations 
3. Verbeterde Sexual and
 Reproductive Health and 
 Rights (SRHR), dienstverlening
  en minder hiv-infecties.

Verbetering kwaliteit van 
leven van drugsgebruikers 
Mainlines voornaamste doel is 
om goede harm reduction-dien-
sten beschikbaar te maken voor 
druggebruikers. Deze diensten 
kunnen een breed scala aan  
interventies bevatten, zoals  
die ook ondersteund worden 
door de Wereldgezondheids-
organisatie. 

Maar Mainlines opvatting van 
harm reduction is breder en 
werkt altijd richting continuïteit 
van zorg voor druggebruikers.  
Dit omhelst ook de verbetering 
van de mensenrechtensituatie. 

Mainline bouwt aan de 
capaciteit van partners  
op vier gebieden: 

* Harm reduction en 
   programmering

* Netwerken en pleitbezorging

* Organisatiestructuur

* Financiën

Innovatie is daarnaast een 
belangrijk doel in de komende 
jaren. Zo werkt Mainline bijvoor-
beeld aan innovatie met Nai Zin-
dagi in Pakistan. Dat werk wordt 
een belangrijke motor achter de 
programma’s in andere landen. 

Joost Breeksema, medewerker  
Monitoring & Evaluatie Internationaal

Bridging the Gaps 2
2016 t/m 2020

Mainline heeft de afgelopen 25 jaar gezien welk 
beleid in Nederland werkt en begrijpt hoe complex 
middelengebruik kan zijn. Met een duidelijke visie op 
de maatschappelijke problemen rondom druggebruik 
deelt Mainline graag haar ervaring met organisaties in 
het buitenland: van Nepal, Pakistan, Georgië, Indone-
sië tot Kenia, Tanzania en Zuid-Afrika. Op die manier 
bereiken we steeds meer gebruikers met betrouw-
bare informatie en goede zorg.

INDONESIË, KENIA, NEPAL, PAKISTAN, 
ZUID-AFRIKA, TANZANIA (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps-programma dat liep van 2012 
tot en met 2016 was een groot succes! In 2016 ontving 
het programma daardoor een tweede ronde financie-
ring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  
Het project maakt het voor verschillende organi-
saties mogelijk om zich tot 2020 in te zetten om de 
gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, 
sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele 
en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes 
landen te verbeteren. 
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Zuid-zuid uitwisseling 
IndonesiE-Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika vindt da-
gelijks veel geweld plaats 
jegens druggebruikers en 
worden de mensenrech-
ten geschonden van deze 
groep. “Tegelijkertijd is 
toegang tot een eerlijk 
proces en juridische onder-
steuning voor druggebrui-
kers in dit land momenteel 
enorm zeldzaam,” aldus 
projectleider Hatun Eksen.  

Mainline bracht de partners 
in Zuid-Afrika in contact met 
PKNI uit Indonesië. PKNI richtte 
eerder een paralegal support-
programma op voor mensen die 
drugs gebruiken. “Als er iemand 
wordt opgepakt voor gebruik of 
bezit van drugs, zorgt het PKNI 
dat zij de juiste informatie en ju-
ridische ondersteuning krijgen,” 
zegt Eksen. “En met succes. 
Vaak lukt het om gevangenis-
straf te voorkomen.”
 Mainline vroeg PKNI de 
gebruikersgemeenschap in Zuid-
Afrika te trainen om dit in eigen 
land te kunnen toepassen.

Paralegal training
De trainingen vonden plaats in 
december 2016 in Kaapstad en 
Pretoria. In elke stad werd een 
training gegeven van drie dagen 

waarin PKNI kennis deelde over 
de eigen paralegal support. Een 
advocaat gaf uitleg over de Zuid-
Afrikaanse situatie en lokale 
rechten en plichten. Deelnemers 
leerden actieplannen maken om 
een paralegal programma op te 
zetten en de mensenrechten van 
hun community te verdedigen. 
Uit de evaluatie bleek de trai-
ning succesvol. Er was een hoge 
betrokkenheid en de meeste 
deelnemers hadden veel ge-
leerd. De getrainde leden van de 
netwerkorganisaties Drug Users 
of Cape Town (DUCT) en Drug 
Users of Gauteng (DUG)) zoeken 
nu naar structurele mogelijkhe-
den om rechtshulp mogelijk te 
maken. “Dit valt niet mee omdat 
er weinig lokale advocaten 
zijn die druggebruikers willen 
bijstaan. Veel werk en lobby is 

nog hard nodig. Door te blijven 
rapporteren over mensenrech-
tenschendingen door de politie 
en rechtszaakverslagen van 
drugsgebruikers naar buiten te 
brengen maken we een stap in 
de goede richting.”

MAINLINE INTERNATIONAAL MAINLINE INTERNATIONAAL

Meth-pilot Indonesie
Mainline startte in 
2016 een unieke harm 
reduction-pilot voor 
crystal meth-rokers in 
Jakarta. “Er was weinig 
bekend over het risico-
gedrag en er waren geen 
harm reduction-services 
beschikbaar voor deze 
groep,” zegt projectlei-
der Hatun Eksen. 

Research
Mainline deed samen met Atma 
Jaya University onderzoek in 
drie grote steden: Jakarta, Me-
dan en Makassar. Eksen: “Het 
doel was om meer zicht te krij-
gen op het lokale crystal meth-
gebruik. Wat zijn de risico’s? 
Is er een relatie met hiv-infec-
ties? En maakt deze groep ge-
bruik van de bestaande gezond-
heidszorg? Uit het onderzoek 
bleek dat er een hecht sociaal 
en seksueel netwerk bestaat 
onder meth-gebruikers.  

De drug wordt veelal in seksuele 
context gebruikt en door de 
effecten zijn gebruikers eerder 
geneigd risico’s te nemen als 
onbeschermde seks of te lang 
doorgaan. Ook bleek dat meth-
gebruikers bestaande gezond-
heidsdiensten vermijden, omdat 
zij zich niet associëren met injec-
terende heroïnegebruikers.”

De Pilot
Op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek besloot Mainline 
om met lokale partnerorganisa-

tie Karisma de pilot te starten 
in Jakarta. “Een veldwerkteam 
van peers experimenteerde 
met verschillende strategieën 
om de vaak verborgen crystal 
meth-gebruikers te bereiken, 
zoals MSM, sekswerkers en 
hun klanten,” zegt Hatun Eksen. 
“Speciaal voor deze groepen zijn 
informatiematerialen en harm 
reduction-pakketten ontwikkeld. 
Het uitdelen van deze materi-
alen hielp bij het winnen van 
vertrouwen en het aanknopen 
van gesprekken met mensen die 
in eerste instantie argwanend 
waren.”

Mainline betrok de Atma Jaya 
University bij de harm reducti-
on-pilot om de effectiviteit van 
de interventies te meten. Op 
basis van de uitkomsten van het 
onderzoek en de evaluatie van 
de interventie-pilot is een best 
practice-model ontwikkeld om 
mee verder te werken.

“We willen de kennis 
beheersen en klinken 
als een echte para-
legal. We willen de 
politie kunnen zeggen: 
Volgens het Wetboek 
artikel 51 inzake Verdo-
vende Middelen kun je 
iemand hiervoor niet 
arresteren!”
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Effectieve spuitomruil-
programma’s in Nepal

Sinds afgelopen jaar Sinds 
afgelopen jaar versterkt 
Nick Veldwijk het interna-
tionale team als project-
leider Nepal. “De geur van 
uitlaatgassen en Nepalese 
specerijen, het gevoel 
dat er iemand met een 
föhn constant op je hoofd 
blaast, het geluid van de 
toeterende taxi-chauffeurs 
en vervelende verkopers 
op straat die hun Purple 
Haze aan je proberen te 
slijten,” zegt Veldwijk.  
“Ik ben blij dat ik weer  
voet aan Nepalese grond 
kan zetten.”

Een belangrijke focus in Kath-
mandu is het opzetten van ef-
fectievere spuitruilprogramma’s, 
zegt Veldwijk. “Je moet je dan 
voorstellen dat je achterop een 
motortje naar de sloppenwijken 
van Kathmandu wordt gebracht, 
gebruikers in volledige high ziet 
die een shot zetten onder toe-
ziend oog van de buurvrouw  
die traditionele Dal Bhat aan  
het koken is. We zetten in op 
schone naalden en gezondheids-
voorlichting geven in gebieden 
met relatief veel gebruikers.  
We trainen lokale veldwerkers 

in het omgaan met gebruikers. 
Er zit schot in de zaak, de 
veldwerkers zijn actiever bezig 
met hun cliënten, maar ik zie ook 
zeker nog uitdagingen. Er is nog 
winst te halen in het beter voor-
lichten over veilig injecteren, 
het herkennen van abcessen en 
seksuele voorlichting.”

Meten is weten
Het is de bedoeling dat Youth 
Vision hun resultaten gaat 
rapporteren. Veldwijk: “Het 
meten kan heel simpel: hoeveel 
mensen bereiken ze met hun 
programma, hoeveel spuiten per 
persoon? Maar kan ook lastig 
zijn: hebben de gebruikers nou 
een betere gezondheid of meer 
rechten door ons programma? 
Mainline ondersteunt de organi-
satie om dit mogelijk te maken.”

Heftige concurrentie
In Nepal zijn er tientallen orga-
nisaties van gebruikers die hun 
eigen agenda hebben en finan-
ciering nodig hebben. Veldwijk: 
“Als ik in Nepal aankom denken 
sommige mensen dat ik met 
een grote zak geld bij me heb. 
Helaas. Ik ben dus ook bezig 
met het managen van verwach-
tingen.” 

Plannen
Veldwijk wil volgend jaar graag 
onderzoek doen naar de situ-
atie van rehabilitatiecentra in 
Kathmandu. Veldwijk: “Vaak 
horen we verhalen dat gebrui-
kers gedwongen in behandeling 
moeten, dat de behandeling 
onmenselijk is en dat mensen-
rechten worden geschonden. 
Daar wil ik graag iets aan doen.”

MAINLINE INTERNATIONAAL

SCRIPTIES

Ze concludeerde dat informatie 
veel toegankelijker wordt en 
harm reduction-diensten kun-
nen groeien in frequentie en 
relevantie voor het individu. 

Haar rapport ‘M-health in harm 
reduction strategies for people 
who use drugs’ is te download-
en via www.mainline.nl/page/
rapporten-onderzoek  

Hij concludeert dat de toe-
pasbaarheid per doelgroep 
verschilt omdat verschillende 
gezondheidsinspecties focus-
sen op verschillende effecten. 

Zijn rapport ‘Methadone 
treatment in the Netherlands’ 
is te downloaden via english.
mainline.nl (via ‘Reports: 
Sober facts on’ in rode footer 
onderaan de site)

EVEN VOORSTELLEN:  
NICK VELDWIJK
Nick is sinds mei 2016 werkzaam 
bij Mainline. Hier vervult hij de 
rol als country manager Nepal & 
Pakistan en zit hij namens Main-
line in het programma-team ter 
organisatorische aansturing van 
de Bridging the Gaps 2 alliantie. 
Nick heeft als achtergrond een 
Master in Gezondheidsweten-
schappen (met als specialisme 
Internationale volksgezondheid). 
Hij heeft bij verschillende NGOs 
en sociaal ondernemers gewerkt 
met als rode draad: ‘gezond-
heidsbevordering in de internati-
onale sector’. Ook zijn interesse 
in sociaal ondernemerschap kan 
hij bij Mainline kwijt. 

Tijdens zijn studie werd voor 
het eerst geïntroduceerd met 
harm reduction en ziet dat 
als belangrijk speerpunt voor 
gezondheidsbevordering.  
Hij is blij dat hij hier helemaal 
zijn ei kwijt kan:  
“Mainline is voor mij een hele 
fijne flexibele organisatie, heeft 
fijne collega’s waar je volledig 
jezelf kunt zijn en waar je je 
thuis voelt; dit zijn voor mij de 
belangrijkste basiselementen 
voor een goede organisatie!”.

Nick Veldwijk
Projectleider Pakistan en 
Nepal

Fleur Godrie deed onderzoek naar de 
effectiviteit van ‘mobile health’ als onderdeel 
van harm reduction-programma’s. 

Maarten Beijer deed onderzoek naar de richtlijnen 
in methadonverstrekking als substitutie voor 
opioïden in Nederland. 

VORM JE EIGEN MENING MET MAINLINE’S ‘SOBER FACTS’
Ons internationale team introduceerde in 2016 ‘Mainlines 
sober facts’. Dit is een reeks interessante rapporten en 
onderzoeken van onze lokale partners uit o.a. Pakistan,
Indonesië, Kenia en Zuid Afrika. De ‘Sober facts on’ 
rapporten zijn te downloaden via english.mainline.nl
(in de rode footer onderaan de site).

MAINLINE INTERNATIONAAL
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MAINLINE 
MAGAZINE:  
VAKER EN 
ACTUELER!
In 2016 kreeg het Mainline ma-
gazine een nieuw jasje inclusief 
een handzamer formaat. Tevens 
verschijnt het blad sinds 2016 
vijf keer in plaats van driemaal 
per jaar. Mainline kan hierdoor 
beter inspelen op actualiteiten 
en edities makkelijker wijden aan 
een thema. 
 De eerste editie in nieuw for-
maat stond geheel in het teken 

van NPS: Nieuwe Psychoactieve 
Stoffen. Naar aanleiding daarvan 
hielden we een enquête onder 
smartshops in Nederland om 
inzicht te krijgen welke middelen 
populair zijn. Daarna versche-
nen nog twee specials: één over 
chemsex en één over ghb.

Het Mainline magazine wordt 
uitgedeeld en verspreid in de 

Nederlandse inloopcentra, ge-
vangenissen, tippelzones, sociale 
pensions en gebruiksruimtes. 
Het blad is gratis voor gebrui-
kers. Professionals kunnen het 
blad – vanaf 2016 vijf edities per 
jaar – opgestuurd krijgen voor  
€ 20,- per jaar.  

Alle Mainlines zijn te bestellen in 
onze webshop op www.mainline.nl 

Naast de Mainline magazines, 
de signaal- en onderzoeksrap-
porten, diverse enquêtes en 
ontwikkelde quick- en drugs-
scans, verschenen in 2016 nog 

andere uitgaven. Zoals thema-
brief Take it, in een driedubbel-
dikke jubileumuitgave over hiv 
en drugs en themabrief C-zicht 
die volledig gewijd werd aan de 
lever. Hoe houd je deze gezond? 
En wat doe je met een bescha-
digde lever? 

Voor mannen die seks hebben 
met mannen (MSM) en daarbij 
drugs gebruiken verschenen 
in 2016 twee minimagazines 
Chemsex NL. In de eerste 
editie worden persoonlijke ver-
halen van mannen afgewisseld 
met feitelijke informatie over 
hepatitis C om bewustwording 

te creëren. De tweede editie 
gaat voornamelijk over herinfec-
tie, behandeling en het taboe 
rondom hepatitis C.

OOK VERSCHENEN

Trainingen in IndonesiE, 
Zuid-Afrika en Kenia

In 2016 reisde onze in-
ternationale trainer Jos 
Luteijn van hot naar her 
om veldwerkers van onze 
lokale partners in het 
buitenland te trainen. 

NEPAL
In Nepal gaf Jos, samen met 
onze partnerorganisatie uit Pa-
kistan, de training ‘Mapping’ aan 
lokale veldwerkers en bracht 
hen ook de basisbeginselen van 
harm reduction bij.

INDONESIE
In Indonesië – waar het aantal 
mensen dat crystal meth - 
‘shabu’ heet het daar - gebruikt 
toeneemt, trainde Jos de 
veldwerkers van lokale partner 
Kharisma. Tijdens de training 
lag de focus op het roken van 
crystal meth. 

ZUID-AFRIKA  
In Zuid-Afrika trainde Jos, sa-
men met lokale partner TBHIV-
care en OUT, veldwerkers in 
Durban, Capetown en Pretoria 
op het gebied van Opiaat sub-
stitutietherapie (OST). Focus lag 
op de medische aspecten van 
OST en de mogelijkheden voor 
psychosociale ondersteuning 

van OST-cliënten. Ook coachte 
Jos veldwerkers tijdens hun 
werk omdat de theorie niet 
altijd gelijk is aan de realiteit. 
Via coaching ‘on the job’ – dat hij 
ook deed in Kenia en Indonesië 
- bracht hij die twee meer bij 
elkaar.

KENIA
In Kenia startte Mainline in 
2015 met een Train-de-Trainer-
programma om de kennis en 
managementvaardigheden 
van een organisatie verder te 
ontwikkelen. In 2016 werd dit 
verder doorgezet. Ook deed 
Jos een teambuilding met het 
MEWA-team, onze lokale part-
ner in Kenia.

NIEUW: 
LANDENDOSSIERS
Op english.mainline.nl 
(Projects) hebben we in 2016 
voor elk land waar Mainline 
werkt zogenaamde landen-
dossiers aangemaakt.  
 
In elk dossier worden de 
projecten in het land be-
schreven, de lokale partners 
voorgesteld, het land zelf 
uitgelicht en zijn nieuwsbe-
richten uit dat land te vinden. 

Internationale trainer Jos Luteijn

MAINLINE INTERNATIONAAL MAINLINE  - UITGAVES
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Mainline in euro’s
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 2016 2015

Materiele vaste Activa 19.384 19.301

Debiteuren  -24  24.114

Te ontvangen van donoren  0  63.012

Te ontvangen van anderen 14.944 29.400

Subtotaal 34.304 135.827

Kas, bank en equivalenten 267.306 238,904

Totale bezittingen 301.610 374.731

Continuiteitsreserve 63.757 54.434

Reserves speciale doelen  55.000  55.000

Totale reserves  118.757  109.434

Lange termijn subsidie verplichtingen 8.009 28.116

Overige schulden 174.844 237.181

Totale schulden 182.853 265.297

Totale schulden 301.610 374.731

WINST- EN VERLIESREKENING 31 DECEMBER 2016 2016 2015

Subsidiebaten 1.857.668 1.475.591

Overige inkomsten  0  0

Totale inkomsten  1.857.668  1.475.591

Direkte projectkosten 968.297 558.639

Doorbelaste projectkosten 908.516  904.173

Subtotaal uitgaven aan doelen  1.876.813  1.462.812

Kosten management en beheer 885.109 919.453

Doorbelaste projectkosten -908.516 -904.173

Subtotaal uitgaven aan management en beheer -23.407 15.280

Totale  uitgaven 1.853.406 1.503.650

OMZET NEDERLAND NAAR ACTIVITEIT   (in €1,000)

   Veld    209  (45%)
   Trainingen/Onderzoek  54  (12%) 
   Materiaalontwikkeling  197  (43%)

MAINLINE IN CIJFERS

OMZET PER SALDO
   Nederland  460  (25%)
   Zuid Afrika 290  (15%)
   Pakistan 353  (19%)
   Indonesie 257  (14%)
   Nepal 279  (15%)
   Kenia 216  (12%)
   Georgie 3   (0%)

Saldo inkomsten en uitgaven 4.262 -28.059

ALLOCATIE VAN RESULTAAT 2016 EN 2015 2016 2015

Continuiteitsreserve 4.262 -28.059

Totale allocatie van resultaat 2016 en 2015  4.262  -28.059

MAINLINE IN CIJFERS
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Bekijk de innoverende projecten in Pakistan  
via english.mainline.nl/page/projects  
(kies voor Innovations in Pakistan).

Eind november 2016 bezochten we Nai Zindagi, 
onze belangrijkste partnerorganisatie in Pakistan. 
In de afgelopen 10 jaar, waarin wij samenwerken, 
is Nai Zindagi uitgegroeid tot een professionele 
organisatie die met open geest zeer baanbrekende 
harm reduction programma’s weet op te zetten.

WARM ONTHAAL IN PAKISTAN 


