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HET TEAM
VELDWERK IS MENSENWERK
Missie Het verbeteren van de gezondheid en

De medewerkers van Mainline zijn vaak buiten de deur. Een dag,

de kwaliteit van leven van middelengebruikers.

een week, soms langer. Buiten de deur betekent bij Mainline: dicht

Contact

op het veld. Team Nationaal bezoekt gevangenissen, inloopcentra en

Stichting Mainline
Postbus 58303
1040 HH Amsterdam
+31 20 6822660
info@mainline.nl
Bezoekadres:
Frederik Hendrikstraat 111-115
1052 HN Amsterdam

gebruikersruimten, doet veldwerk online of klopt aan bij de mensen thuis.
Team Internationaal ondersteunt lokale veldwerkorganisaties met
als belangrijkste doel harm reduction op de kaart zetten. Desgewenst
gebeurt dit op de motor, zoals in Kenia. Goed veldwerk kan niet
zonder back office. En dan hebben we nog het archief, de financiën
en de planning. Maak kennis met de mensen achter de verhalen in dit
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Contact met nieuwe generatie

Het huidige zorgaanbod sluit niet goed aan bij nieuwe g
 eneraties gebruikers zoals die van crystal
meth en GHB. Dat bleek uit twee onderzoeken die Mainline in 2015 p
 ubliceerde. Programmaleider
Renate van Bodegom pleit voor harm reduction buiten de instellingen en achter de voordeur. Een
nieuwe aanpak is nodig.
4
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Mainline kort

gebruikers
Bij problematisch GHB-gebruik is outgaan – het verliezen
van het bewustzijn - niet uitzonderlijk. Mensen belanden
steeds vaker op de Eerste Hulp, wat naast schade voor de
gezondheid, hoge kosten met zich meebrengt. Als je
eenmaal afhankelijk bent van GHB, is stoppen moeilijk.
Zeventig procent valt binnen een jaar terug. In een totaal
andere scene, namelijk in de gayscene, leidt crystal
meth-gebruik steeds vaker tot problemen, terwijl goede
hulp schaars is. Dit bleek uit twee twee rapporten, die
Mainline in 2015 publiceerde: Tina en Slammen en Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken.

Lokale trends
‘In die rapporten werden onze vermoedens bevestigd’,
aldus programmaleider Renate van Bodegom van
Team Nationaal. ‘De gedachte was dat met het uit het
straatbeeld verdwijnen van de klassieke gebruiker, er
weinig problematisch druggebruik meer zou zijn in
Nederland. Maar onder invloed van verschillende ontwikkelingen zijn de trends lokaler van aard en speelt
gebruik zich meer af achter de voordeur, waardoor het
minder zichtbaar is.
De problemen rond GHB-gebruik in de provincie en in
de gayscene rond crystal meth-gebruik wilden we
scherper op de radar krijgen. Daarnaast wilden we
onderzoeken of er lacunes in de zorg zijn voor deze
groepen. Al snel bleek dat er bij hulp- en zorgverleners
te weinig kennis is over de middelen, de risico’s en het
jargon in deze subscenes. De zorg die er was, bleek
vooral gericht op abstinentie. Mainline pleit voor een
andere aanpak, namelijk harm reduction bij de nieuwe
generatie gebruikers. Een aanpak waarbij afkicken niet
als doel wordt gesteld, maar het beperken van de risico’s van gebruik en het verbeteren van de gezondheid.
Samen met de doelgroep hebben we interventies
gemaakt. Soms stuitte dit op weerstand. Mensen
schieten nog weleens in de abstinentie-reflex, ze gaan
ervanuit dat stoppen noodzakelijk is, terwijl de gezondheid ook op andere manieren verbeterd kan worden.
We zien onszelf als een soort waakhond die het veld
wakker schudt voor het belang van harm reduction.
We zijn met de aanbevelingen uit de onderzoeken in
2015 uitgebreid de boer opgegaan. We organiseerden
een expert-meeting, waar drommen mensen op af
kwamen, hielden presentaties op congressen, vertelden ons verhaal in de media en trainden professionals.
Deze lobby lijkt vrucht te dragen. Het draagvlak voor
harm reduction bij GHB- en crystal meth-gebruikers is
onder beleidsmakers en professionals en in de verslavings- en gezondheidszorg weer een stukje vergroot.’ ●
Meer over beide onderzoeken verderop in dit jaarverslag.

Vertrek Hugo van Aalderen
Vanwege gezondheidsredenen is Hugo van Aalderen
op 1 januari 2016 gestopt bij Mainline. Van Aalderen
heeft een lange staat van dienst bij Mainline. Sinds
1997 was hij gepassioneerd betrokken in diverse rollen, waaronder als directeur. De laatste jaren zette
hij zich vooral in om Mainline weer in de schijnwerpers te zetten. We vroegen hem nog een keer terug
te blikken op de begintijd van Mainline.
Hugo van Aalderen:
‘Ik heb het begin van de drugsproblematiek van dichtbij meegemaakt. In de jaren tachtig woonde ik de
Nieuwmarktbuurt in Amsterdam, waar veel werd
gebruikt. De buurtbewoners worstelden met een
enorm dilemma. Moesten we al die druggebruikers in
onze portieken nu wegjagen of juist te eten geven? Een
beetje analoog aan het huidige vluchtelingenprobleem. Al snel kwam hiv erbij. Niemand had in die tijd
enig idee hoe groot de epidemie kon worden. De
homobeweging kwam gelijk in actie, maar voor druggebruikers gebeurde er niets. Rob Brandsma, Tijs van
den Boomen en John-Peter Kools richtten in 1990
Stichting Mainline op met als doel de hiv-epidemie
onder gebruikers beheersbaar te maken. De boodschap was harm reduction. Als je gebruikt, doe het dan
veilig. In 1991 verscheen de eerste Mainline, een ijzersterk blad, omdat het in de taal van de gebruiker was
geschreven. We refereerden aan popsterren als Lou
Reed en David Bowie. Druggebruik was toen ingebed
in een alternatieve cultuur waarin maatschappelijk verzet een grote rol speelde. Zo spraken we de gebruiker
ook aan. De Mainline werd uit onze handen gegrist. En
dat gebeurt tot op de dag van vandaag.’

Sanne van Gaalen
s zitten we bij
mensen in hun habitat. Som
‘Als veldwerker bezoeken we
k plaats in een
andere keer vindt een gespre
mensen thuis op de bank. Een
voor hun leefwereld,
s in de gevangenis. Respect
kliniek, een hangplek of zelf
moeten zonder oordeel
wel op zijn plaats. Mensen
normen en waarden is dus
gens een beeld te
veldwerker probeer ik vervol
hun verhaal kunnen doen. Als
te sluiten.’
die persoon en hoe hierbij aan
krijgen van de behoeften van
Jaarverslag | 2015 |
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Nieuwe scene, oude rituelen

To the point
Veldwerker Leon Knoops sprak het afgelopen jaar met 27 mannen
uit de gayscene die ervaring hebben met crystal meth-gebruik. Hoe
doe je dat, een scene in kaart brengen die strak staat van schaamte?
Je stopt toch een naald in je arm.
‘Vervang shotten door ‘slammen’ en je bent
terug in de tijd’, zegt Leon Knoops, die tijdens de gesprekken regelmatig moest
terugdenken aan de doelgroep van Mainline
in de vorige eeuw. De tijd van de needlefreaks.
De jaren tachtig. De huidige slamwereld is
soms nog een tandje destructiever, volgens
Knoops. Hij laat de woorden ‘duister’ en
‘fatalistisch’ vallen. Wie slamt, injecteert
drugs voor of tijdens de seks. Sommige
mannen gaan eraan onderdoor.
Klein is de scene allang niet meer. Een
paar jaar geleden kwamen er signalen uit
Berlijn en London, maar in Nederland zou
het wel meevallen. Niet dus, ontdekte
Mainline. In bepaalde subscenes van de
gayscene wordt steeds meer geslamd.
Knoops schat het aantal slammers in
Nederland op duizend (‘een voorzichtige
schatting’). Ook beperkt het nieuwe shotten zich niet tot Amsterdam. ‘Ik sprak bijvoorbeeld ook met mannen in Almelo en
Zuid-Limburg die regelmatig slammen.’

De slang
Tijdens het slammen worden door de intense roes eerder (seksuele) risico’s genomen.
Tegelijkertijd is de informatie- en hulpbehoefte van de scene groot, ontdekte Knoops.
Mannen zoeken naar genuanceerde Neder-

genoemd en wie in zijn datingprofiel aangeeft ‘to the point’ te zijn, bedoelt dat hij
in is voor het injecteren van chems: slang
voor chemische drugs.
Sommige hulpverleners vragen hun cliënten of ze ervaring hebben met intraveneus
injecteren. De mannen antwoorden dat ze
daar geen ervaring mee te hebben. Ondertussen hebben ze dat wel, alleen noemen
ze het anders, namelijk ‘slammen’ - verwijzend naar het dichtslaan van een deur,
omdat de rush zo groot is. Een man die
wilde afkicken vertelde aan Knoops dat de
verslavingszorg totaal geen idee had waar
het om ging. ‘Wacht eens even’, zei de
hulpverlener in kwestie na een half uur
praten: ‘Dus Tina is uw ex-vriendin?’

Veldwerk
Ook voor Mainline was het niet gemakkelijk om de leefwereld van slammers te
leren kennen. Er is veel schaamte, ontdekte Knoops. Je stopt toch een naald in
je arm. ‘Op gay chat- en datingsites zocht
ik naar mannen die aangaven chems friendly te zijn. Ik introduceerde mezelf als veldwerker van Mainline en wilde weten of ze
behoefte hadden aan informatie. In totaal
heb ik ruim 500 mannen aangeschreven.
De meeste reageerden niet of blokkeer-

M. (23): ‘Ik ben verslingerd aan de naald, niet aan de chems.
Het slam-ritueel houdt me in de ban. Eraan denken maakt me al geil.’
landstalige informatie over verantwoord
slammen op internet, maar tevergeefs.
Ook de hulpverlening blijkt soms niet
goed op de hoogte te zijn. Knoops: ‘Je
moet de slang kennen om de scene te
begrijpen.’ Crystal meth wordt ‘Tina’

6
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den me meteen; ze zaten niet op pottenkijkers te wachten. Eén op de twintig
mannen reageerde wel.’
Maar het online interviewen was niet
makkelijk, zegt Knoops. ‘Sommige mannen haakten halverwege het interview af.

Ik ging met enkelen face-to-face in
gesprek. Wat me opviel is dat de meeste
mannen het teruglezen van hun eigen
verhaal behoorlijk confronterend vonden.
Het is een duistere wereld, waar soms de
meest perverse seksuele fantasieën worden uitgeleefd. Tina gooit alle remmen
los. Onzekerheid verdwijnt. Empathie
helaas ook. Sommige mannen hebben
veel moeite om zelfcontrole te houden.
Stoppen is lastig. Clean zijn betekent ook
dat je je seksleven weer moet opbouwen
zonder roes. Voor velen is dat een moeilijk
besluit. Tina is als een worm in je hoofd,
vertelde een man. Je wilt steeds meer.
Dagenlang slammen put je lichamelijk en
geestelijk uit. De kans op abcessen en
kapotte aders wordt groter. Hetzelfde
geldt voor de kans op psychoses, wanen
en paniekaanvallen. Maar als iedereen uit
je seksnetwerk het doet, ga jij op een
gegeven moment ook mee.’

Kennisoverdracht
Bij Mainline gingen de alarmbellen af.
Alle interviews en al het onderzoek resulteerde in een rapport Tina en Slammen dat
Mainline samen met Soa Aids Nederland
vorig jaar publiceerde. Belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn een betere
monitoring van de scene en beter aansluitende preventie en zorg. Om de basiskennis van chemsex onder professionals te
delen en vergroten, organiseerden Mainline en Soa Aids Nederland in oktober een
expertmeeting. ‘De opkomst was verrassend groot’, aldus Knoops. Voor de doelgroep zelf ontwikkelde Mainline een folder over veilig slammen: Speaking of flashbacks. Net als in de hoogtijdagen van het
shotten, was bij sommige professionals
opnieuw de verontwaardiging groot. Maar
ook in de scene zelf; een folder met do’s
en don’ts! Even slikken: je gaat toch geen
reclame maken voor slammen! ●
Het rapport ‘Tina en Slammen’ – MSM, crystal meth-gebruik en het injecteren van drugs in
een seksuele setting is te downloaden via
www.mainline.nl

S. (40): ‘Op de grote feesten staat iedereen strak van de chems.
Dan moet je je bijna verantwoorden als je niet gebruikt. Ook als
ik online een seksdate wil regelen. Al snel wordt de vraag gesteld:
welke chems gebruik je? Alsof iedereen onder invloed is.’

Leon Knoops
‘Echt contact is je onderdompelen in de leefwereld van de ander zonder specifiek
doel, waardoor de ander zich gehoord voelt. Werken vanuit intuïtie, inlevingsvermogen en een gezonde dosis humor. Aansluiten waardoor je de positie van de
ander kunt versterken.’
Jaarverslag | 2015 |
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GHB & (f )outgaan
Harm reduction voor GHB-gebruikers is hard nodig, blijkt uit het rapport
dat Mainline in 2015 uitbracht. Vooral GHB-gebruikers buiten de Randstad
worden op dit moment onvoldoende bereikt met veldwerk en goede voorlichting. Zorgelijk, vindt Mainline, want juist op het platteland gaat het
vaak fout.
‘Gebruik geen cola-doppen’,
adviseert een meisje in de Mainline-video GHB & (F)Outgaan. Ze is
een van de ervaringsdeskundigen
die onherkenbaar in beeld komt.
‘Cola-doppen zijn veel te groot’,
zegt ze. Het resultaat: bewusteloos raken als gevolg van overdosering, ook wel outgaan.
Het aantal GHB-gebruikers is in
vergelijking met andere soorten drugs zoals XTC relatief
laag. Naar schatting hebben 50.000 in het afgelopen
jaar GHB gebruikt, 10.000
in de afgelopen maand.
Het aantal incidenten met
deze drug is echter relatief
hoog en zijn vaak ernstig
van aard. In de periode
2009–2014 was er in bijna
de helft van het totaal aantal drugsincidenten GHB
in het spel. Het aandeel is
met name hoog in de regio’s
buiten de Randstad. Dat outgaan hoort erbij, zeggen veel
gebruikers. Toch zijn er ook
zorgen.
‘Je hersencellen gaan er flink
aan kapot,’ bezweert hetzelfde meisje in de video.
Onderzoek
Mainline deed in 2014 en
2015 onderzoek naar GHB
en overdosering in Nederland en België. In totaal
vulden 146 mensen een
vragenlijst in. Met vijftien
mensen hield Mainline
een diepte-interview.
Het project werd gefinancierd door de

8
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Europese Commissie en het Fonds
Psychische Gezondheid. Naar aanleiding van de eerste resultaten is
in januari een Nationale Focusgroep Discussie georganiseerd.
Samen met professionals, onderzoekers en gebruikers uit het
veld werd dieper ingegaan op
de resultaten en mogelijke
oplossingen. Eind maart was er
een internationale meeting voor
de Europese Partners. Op basis
van de resultaten van het onderzoek adviseerde Mainline het
ministerie van Volksgezondheid
over harm reduction-mogelijkheden voor GHB-gebruikers. Voor
professionals werd een speciale
training ontwikkeld. In 2016 blijft
Mainline doorgaan met veldwerk,
onder meer met inzet van de video
GHB & (F)outgaan.
Harm reduction Video
Met behulp van deze video wil
Mainline het gesprek over overdosering stimuleren, de houding
ten opzichte van outgaan veranderen en de risico’s beperken.
‘Voor sommige mensen, die al
acht keer zijn afgekickt en weer
zijn teruggevallen, lijkt abstinentie
op dit moment niet de oplossing’,
zegt Van Gaalen. GHB & (F)outgaan
- te zien op YouTube - is gemaakt
voor en door zeer ervaren GHB-

gebruikers en heeft een duidelijke
boodschap: outgaan is niet normaal.
De persoonlijke verhalen worden
aangevuld met voorlichting over
overdosering en wat te doen als
iemand outgaat. Er worden diverse
tips gegeven, zoals ‘noteer de tijd
van inname (bijvoorbeeld op je
telefoon) en wacht minstens
anderhalf uur voordat je bijneemt’. Maar de meeste indruk
maken de ervaringsverhalen. ‘Ik
heb in mijn leven wel tig keer in
het ziekenhuis gelegen voor GHB.
Dat wil ik helemaal niet. Je houdt
toch een bed bezet op de hartbewaking. Dus was doe je? Niets
ondertekenen, het infuus uit je
lijf trekken en zo snel mogelijk
wegwezen daar.’
Psycho-sociale hulp
Naast de video heeft Mainline een
app laten ontwikkelen door studenten Game Studies van de UvA
Amsterdam. ‘Uit ons onderzoek
komt naar voren dat problematische gebruikers vooral GHB
gebruiken om problemen te vergeten, maar ook uit een gebrek
aan zelfvertrouwen en om sociale
angsten te dempen’, zegt Van
Gaalen. ‘Het gevolg is dat ze vooral thuis op de bank zitten. De app
is bedoeld om deze groep met
behulp van kleine opdrachtjes
te activeren, ondersteund door
hun sociale netwerk. Het kan in
de toekomst wellicht gebruikt worden als aanvulling op bestaande
behandelingen. Naast harm
reduction is psychosociale hulp
van groot belang voor deze
kwetsbare groep.’ ●

Wel of geen hersenschade?
GHB werd vroeger als narcosemiddel gebruikt. Hoewel in ziekenhuizen het
aantal narcoses zo veel mogelijk wordt beperkt, gaan sommige GHB-gebruikers dagelijks out. Hoe schadelijk dit is, wordt op dit moment onderzocht
door het AMC. Mainline leverde hiervoor een aantal respondenten aan.

Trainingen

Aan het denken gezet
Mainline geeft jaarlijks
trainingen aan professionals
die werken met middelengebruikers. Een blik achter
de schermen van de tweedaagse training Middelengebruik & Psychiatrie. Locatie: HVO Querido
Amsterdam.
Als een bewoner ziek is, haal je z’n biertje.
Het is de derde stelling deze ochtend waar de acht cursisten, woonen persoonlijke begeleiders bij
HVO Querido, zich over moeten
buigen. Er ontstaat een levendige
discussie, geleid door Mainlinetrainer Hilde Roberts.
‘Dit gaat tegen al mijn principes
in’, zegt één van de cursisten. Ze
krijgt veel bijval: ‘De opvatting van
onze locatie is dat je middelengebruik niet in stand mag houden.
Het mag niet van de baas.’
Punt?
‘Nou’, zegt een persoonlijk begeleidster en begint te blozen: ‘Ik heb
het dus wel eens gedaan. Ik heb
ook wel eens een joint voor een
bewoner gehaald, anders flipte ‘ie
de pan uit.’
Er volgen meer stellingen, waarbij
de stelling Een dealende bewoner
moet het huis uit de minste discussie
losmaakt. Iedereen is het ermee
eens. Tijd voor Hilde om wat olie op
het vuur te gooien: ‘Waarom zou je
een dealende bewoner eruit sturen? De bewoners gebruiken toch
wel. Bovendien kan het rust geven
in een voorziening.’
Het is tekenend voor de dag, waarbij iedereen voortdurend aan het
denken wordt gezet.
‘s Middags schuiven vier bewoners
aan van De Kei, een woon- en
behandelvoorziening voor dak- en
thuislozen in Utrecht. De cursisten

vragen de bewoners het hemd van
het lijf. Hoe kun je je als hulpverlener het beste opstellen ten opzichte van de bewoners?
‘Je moet gewoon jezelf zijn’, adviseert één van de bewoners. Een ander
hoopt op een lange adem. Ze heeft
alle instellingen van binnen gezien.
Pas in De Kei voelde ze zich veilig.
Empathie vinden feitelijk alle

bewoners belangrijk. ‘Je hoeft geen
vrienden te worden’, zegt een man
die zeven jaar dakloos is geweest.
‘Dat zou ik zelfs afraden, maar
gewoon een arm om iemand heen
slaan. Daar is toch niets mis mee.
We blijven mensen onder elkaar.’
De boodschap is duidelijk. Lever
maatwerk. Een sleutel wordt ook
gegeven: echt contact. ●

‘Mede door de open en ontspannen sfeer heb ik veel opgestoken tijdens de training.
Een sfeer waarin iedereen zijn mening durfde te geven, maar soms ook zijn onwetendheid.’ – Danaugh Mion, ondersteunend begeleider bij locatie Anton de Kom.
‘Behalve een goede uitleg over verschillende drugs, denkt Mainline goed mee over
de praktijk. Met die tips kan ik echt wat.’ – Ruth Hamels, persoonlijk begeleider
bij Ambulant Team Psychosociaal.
‘Mijn ervaring met Mainline is dat er altijd ruimte is voor overleg. Dat maakt het
mogelijk de training goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de medewerkers
van HVO-Querido.’
- Inge de Jongh, opleidingsadviseur HVO-Querido

Jaarverslag | 2015 |
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Bijlmer Enquête

MEER RUST IN DE BIJLMER
Al jaren stopt de Mainline-bus in de Bijlmer. Om meer zicht te krijgen op de lokale doelgroep, verzocht Mainline 29 bezoekers een vragenlijst in te vullen. De vragen
gingen over de kwaliteit van drugs,
gezondheidsklachten, nieuwe middelen

en de kwaliteit van zorg en wonen. Diverse mensen geven aan dat er veel troep op
de markt is. De kwaliteit van de basecoke
verschilt. Sommige mensen horen over
nieuwe middelen, waarbij crystal meth
het vaakst wordt genoemd. Veel geïnter-

viewden ervaren geen lichamelijke of psychische klachten. Het merendeel van de
geïnterviewden woont bij HVO Querido.
De tevredenheid varieert. Een persoon
heeft geen woning, slaapt op straat of
nachtopvang en soms bij vrienden. Hij
vindt dit beter dan de opvang in Anton de
Kom, waar geen raam open kan. Dat voelde als een doodskist. Als mensen een
eigen woning hebben, zijn ze daarover
tevreden. Over de zorg is een groot deel
tevreden en heeft geen verbetersuggesties. De kwaliteit van leven wordt nu beter
ingeschat dan tien jaar geleden. Met een
gemiddeld cijfer van 7.2 tegenover 5.7
vroeger. Als redenen worden opgegeven:
een dak boven het hoofd, meer rust en uit
de schulden zijn. ●
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TUSSEN WIET EN SPEED
Jong in Appelscha, die zich ondanks
meerdere politie-invallen hard blijft
maken voor legalisatie van wiet.

In 2015 verschenen er drie edities van
Mainline: het gratis blad voor de gevorderde druggebruiker. De nieuwe vormgeving was in 2014 al doorgevoerd.
Dit jaar verschenen er wel weer nieuwe
rubrieken, waaronder ALERT. In deze
rubriek worden gebruikers wegwijs
gemaakt in werelden vol regeltjes, zoals
het zorglandschap. Hoe vind je al gebruiker een woning? Dat werd in het eerste
nummer uitgelegd onder de noemer De
Weg naar een Woning. In de Wietspecial
(het tweede nummer van Mainline) konden de gebruikers onder andere lezen
over de vele bestrijdingsmiddelen op wiet
(Troep op je Wiet). In dit nummer werd er
ook aandacht besteed aan medi-wiet. Is
het waar dat het CBD in wiet kanker remt
en in hoeverre is de wiet die je gewoon in
de coffeeshop koopt ook goed tegen kanker? Mainline logeerde bij de wietkweker
en overtuigd cannabispromotor Doede de

In het Speednummer kwamen de
amfetamine-liefhebbers aan hun trekken.
Hoe zit het met ADD en speed? Wat had
Hitler met speed en hoe helpt speed als je
wilt afvallen? In de rubriek PEP-talk veel
praktische tips voor de speedgebruiker.

was de plastic ID-kaart van een gebruiker
met een gat erin. Dat gat was erin gekomen door de methanol van natte speed.
We schrijven het er niet expliciet bij, maar
elke gebruiker die dat ziet, zal denken:
holy shit, dat stop ik dus in mijn lijf.’ ●

Een terugkerende rubriek is MIJN RITUEEL.
‘Een echte harm reduction rubriek’ aldus
hoofdredacteur Guido van Diepen.
‘Gebruikers stallen hun gebruikerstools uit
en vertellen hun verhaal erbij. Opvallend

Het driejaarlijks blad wordt uitgedeeld en verspreid in de Nederlandse inloopcentra,
gevangenissen, tippelzones, sociale pensions en gebruikersruimtes. Het blad is gratis
voor gebruikers. Professionals kunnen het blad driejaarlijks opgestuurd krijgen voor
20 euro per jaar. Zie voor meer informatie www.mainline.nl

Ook verschenen
Naast de drie Mainlines verschenen in 2015 drie Take Its, een C-zicht, en een Engelstalige
Mainline. Voor Mannen die Seks hebben met Mannen (MSM) en daarbij drugs gebruiken
verscheen in 2015 een folder over de do’s & dont’s van slammen. Ook is er een begin
gemaakt aan een minimagazine over Chem Sex. Naar verwachting zal dit magazine in
2016 twee keer verschijnen.
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Mee met de bus
De gele Mainline bus rijdt wekelijks door Nederland. Er is geen verborgen
agenda. Puur interesse. Sommige gebruikers zeggen niets. Ook goed.
Anderen willen hun verhaal kwijt. Veldwerk tussen de regels door.
Een man die zijn labrador uitlaat, stopt bij
de bus en kijkt naar binnen. De bus staat
in de professorenwijk in Leiden, schuin
tegenover de methadonverstrekking.
Veldwerker Annet Vogelaar haast zich om
de bus voor te bereiden en legt uit wat
Mainline hier komt doen. Ondertussen
stalt collega Toon Broeks op straat een
tafel uit met folders en Mainlines.
‘Kom je straks nog even een kop koffie
drinken?’ vraagt hij aan de mannen die
buiten staan te wachten. De methadon
verstrekking gaat over vijf minuten open.
‘We hebben lekkere koekjes’, lacht hij,
‘...en zeefjes voor in de basepijp.’
‘Ik ben gestopt met basen’, zegt één van
de mannen, ‘maar koffie lust ik wel.’
Er druppelen meer mannen binnen voor
een kop koffie.
Ook Toon is terug. Met tafel en al. Het is
gaan hagelen.
‘Wil je misschien meewerken aan een

12
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vragenlijst?’ vraagt hij aan een man die
zijn koffie roert. ‘Het zijn maar tien vragen.’
De man haalt zijn schouders op.
‘Je krijgt er wat voor’, zegt Toon.
‘Geld?’, lacht de man.
Toon duikt onder de balie en komt
tevoorschijn met een pleister, een condoom en een aansteker van Mainline.
De man is niet onder de indruk, maar wil
uit goodwill best meewerken. Hij kent
Mainline goed; hij heeft thuis al een stuk
of tien Mainline magazines verzameld.
Vraag drie gaat over nieuwe middelen.
‘Je hoort steeds vaker over crystal meth,’
zegt de man.
‘Hier in Leiden?’ vraagt Toon.
‘Nee, op tv en zo.’
‘Sta je daar voor open?’
‘Nee man. Doodeng.’
Op vraag acht heeft de man niet 1-2-3
een antwoord: Vind je de zorg in jouw
omgeving goed geregeld?

‘In Leiden gunnen ze je het licht niet in
de ogen’, breekt een ander in. Ze hebben
al mijn pillen afgenomen. Dat is toch
niet normaal... De coke is ook niet meer
wat het geweest is. Je kunt het net zo
goed niet nemen, maar het zit in je
hoofd.’
‘Ik probeer juist van het bier af te blijven’, zegt weer een andere man. ‘Moeilijk man. Bier is sociaal geaccepteerd.
Als je met drie kratten bier over straat
loopt, kijkt niemand je raar aan. Heb je
coke op zak, dan ben je een crimineel.’
De man wil ook stoppen met de methadon, maar dat lukt hem maar niet: ‘Dan
zeggen ze dat het een soort griepje is als
je stopt. Echt niet. Je krijgt allemaal
stuiptrekkingen. Super scary.’
Toon vraagt of hij wel eens van buprenorfine heeft gehoord, een opiaatvervanger,
en overhandigt hem een folder van Mainline. De man heeft er toevallig laatst naar
gegoogeld, maar kwam alleen Engels
talige informatie tegen op internet. Hij
bestudeert de folder met volle aandacht.
‘De roes is minder’, zegt Toon, ‘maar je
kunt het beter afbouwen dan methadon.
Misschien moet je het eens een keer met
je arts bespreken.’
De man knikt en vraagt of hij de folder
mag houden.
‘Tuurlijk’, zegt Toon, ‘daar zijn ze voor.’ ●

Internationaal

Harm reduction als mindset
Harm reduction is in het internationale veld vaak biomedisch van aard. Maar volgens Mainline gaat
harm reduction veel verder dan spuitomruil en het verstrekken van condooms. Het is een mindset.
Daar maakt Mainline zich binnen Bridging the Gaps 2 hard voor.
Bridging the Gaps is een gezamenlijk
project van Mainline, Aids Fonds, AFEW,
COC, GNP+, ITPC, NSWP en INPUD dat
zich inzet voor kwetsbare groepen voor
hiv. Mainline richt zich binnen dit project
voornamelijk op druggebruikers in Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en ZuidAfrika. Het eerste Bridging the Gaps programma liep af in 2015. Het goede nieuws
is dat de financiering tot vijf jaar is verlengd. Een uitgelezen moment om de
lopende werkzaamheden tegen het licht
te houden. In september kwamen alle
partners bij elkaar op initiatief van Mainline en AFEW. ‘We stelden niet alleen
onszelf, maar ook alle partners binnen
Bridging the Gaps de vraag wat harm
reduction betekent’, aldus programmaleider Machteld Busz van Team Internationaal. ‘Het mooie is dat we er allemaal hetzelfde over denken. Harm
reduction is meer dan spuitomruil.
Het is een mindset. Je moet de gebruiker
zien als volwaardig mens en oprechte
interesse tonen zonder te oordelen.’
De bijeenkomst resulteerde in tien punten (zie kader). ‘Het formuleren van die
punten was echt nodig’, aldus Busz. ‘Veel
te vaak ligt de nadruk bij harm reduction

op biomedische interventies ter voorkoming van hiv. Harm reduction is veel
breder. Dat willen we de politiek en het
veldwerk meegeven. Echt contact.
Daar komt veel meer uit.’ ●

Harm Reduction in 10 punten
Nothing about us, without us
Kies waar het kan voor peer involvement.
A people centred approach
Toon oprechte belangstelling zonder te oordelen.
More than making services available
Dienstverlening gaat verder dan de diensten zelf. Zorg dat mensen er ook
gebruik van maken. Maak het laagdrempelig en zorg dat mensen zich veilig voelen.
Improving quality of life
Als je drugs gebruikt, ben je meer dan het middel dat je gebruikt. Je bent
ook zoon, dochter, broer, zus, moeder of vader. Kijk naar de familierelatie
en naar de werk- en scholingsmogelijkheden. Zie de gebruiker altijd als
volwaardig mens.
An integral part of prevention and rehabilitation
Harm Reduction is overal inzetbaar. Dus ook in een afkickcentrum. Denk
aan overdosispreventie of trainingen in zelfcontrole.
Understanding drug use in its social context

Hilde Roberts
teren en gelijkwaardigheid.’
‘Echt contact begint met luis

Neem de sociale context mee in het verhaal rond druggebruik. Het paradigma dat verslaving een ziekte zou zijn, is veel te eenzijdig. Mensen laten
veel sneller problematisch druggebruik zien als ze in armoede leven.
Recognising that drug use is not a crime!
Gebruik wordt wereldwijd gecriminaliseerd, gebruikers worden opgejaagd of in de gevangenis gezet. Juist omdat gebruik gecriminaliseerd
wordt, raken mensen gemarginaliseerd.
A human rights approach
Zonder mensenrechten, geen harm reduction. Ook gebruikers zouden
toegang moeten krijgen tot medische en juridische hulp. Zij hebben
dezelfde rechten als mensen die geen drugs gebruiken.
Open to all people who use drugs
Tot nu toe was harm reduction vooral gericht op intraveneus gebruik.
Harm reduction moet ook worden ingezet voor mensen die drugs op een
andere manier gebruiken: roken, snuiven of slikken.
An evidence based and holistic approach
Als je harm reduction integraal aanpakt is het aantoonbaar kosteneffectief. Dit moet meer worden benadrukt.
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Georgië

Weg naar zorg gevonden
In oktober 2014 startte Mainline samen met lokale partner Tanadgoma
het project Hepatitis C, trapsgewijs naar zorg. Projectleider Hatun

medicijn op de Georgische bevolking te
testen.’

Eksen is tevreden over wat er tot nu toe is bereikt. ‘Veel gebruikers

Mainline denkt mee

hebben de weg naar de zorg gevonden.’

Ondanks het wantrouwen is er het afgelopen jaar veel bereikt, stelt Eksen. ‘In 2015
ontwikkelde Mainline een folder in het
Georgisch over Hepatitis C. Daarmee gingen de veldwerkers op pad. Ze wisten uiteindelijk veel gebruikers te linken aan de
gezondheidszorg. Klaar zijn we echter
nog lang niet. We zijn ten slotte maar in
twee steden actief geweest. Bij de evaluatie van het project kwam bovendien naar
voren dat de doelgroep nog veel behoefte
heeft aan persoonlijke begeleiding en
informatie op weg naar gezondheidszorg
en tijdens de behandeling.’
Mainline denkt graag mee, zegt Eksen. Er
zijn al concrete plannen voor een app.
Met de app worden mensen gestimuleerd
hun medicijnen op tijd in te nemen, kunnen ze chatten met lotgenoten en kunnen
de arts en veldwerker informatie verstrekken. Een training voor huisartsen over
druggebruik staat ook nog op het wensenlijstje van Mainline, naast een platform voor professionals om problemen uit
te wisselen. Tot slot is social mapping
belangrijk. Een overzicht voor gebruikers
die zich willen laten testen. Waar kan het?
Wat kost het? Wat zijn de openingstijden?
Heb je een verklaring nodig van je huisarts? Waar kun je terecht voor een behandeling? Eksen: ‘Als dit allemaal in kaart is
gebracht en op een A-4tje kan worden uitgedeeld, zijn we weer een stap verder op
de goede weg.’ ●

juiste gezondheidszorg’, zegt Eksen. ‘Ook
wilden we weten wat hun ervaring was
met de lokale gezondheidszorg.’ Vier
veldwerkers van Tanadgoma gingen een
jaar lang in twee steden de straat op om
de problemen in kaart brengen. Ze vroegen de gebruikers naar hun kennis van
hepatitis C en wezen hen op de mogelijkheden met betrekking tot testen en
behandeling.
Uit het onderzoek bleek dat er veel
mythes zijn rond hepatitis C. Zo zou het
drinken van het bloed van bepaalde
vogels je genezen van hepatitis C. Ook
kwam aan het licht dat er nog altijd veel
drempels zijn om je te laten testen en
behandelen. Eksen: ‘Deels door de vrees
voor bijwerkingen van de medicatie, maar
ook door de hoge kosten. Wat dit laatste
betreft is een belangrijke stap gezet toen
halverwege het jaar antivirale middelen
gratis beschikbaar werden in heel Georgië. Dit verlaagde voor een groot aantal
gebruikers met hepatitis C de drempel
om zich te laten testen en behandelen. Bij
een andere groep was er juist wantrouwen. Het dure en nauwelijks te verkrijgen
medicijn zou gratis beschikbaar worden
gesteld in Georgië. Dat zet je logischerwijs aan het denken. Veel mensen geloofden dan ook dat het was bedoeld om het
In Georgië heeft naar schatting 70% van
de druggebruikers hepatitis C. ‘Dat is nog
aan de voorzichtige kant,’ zegt Hatun
Eksen. ‘Het is ontzettend belangrijk dat
deze mensen de juiste zorg krijgen.’
Daarom startte Mainline in oktober 2014
samen met de lokale partner Tanadgoma
het project Hepatitis C, trapsgewijs naar
zorg. ‘Eerst deden we een uitgebreide nulmeting om te achterhalen in hoeverre
druggebruikers met hepatitis C kennis
hadden van en toegang hadden tot de
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Bajesproject Georgië voltooid
Het project Back to Society, mede door Mainline gesteund, richtte zich twee jaar lang
op de re-integratieproblemen van ex-gedetineerden in Georgië. Onder hen zijn veel
druggebruikers. Hoe kun je hen het beste laten terugkeren in de samenleving?
‘Het inzetten van vrijwilligers is cruciaal’, zegt Jaap Brandligt. die namens Bonjo - de
Nederlandse belangenorganisatie voor ex-gedetineerden - op uitnodiging van Mainline
sprak op de slotconferentie van het project in Tbilisi. ‘Reclassering wordt geassocieerd met
het strafrecht. Dat bemoeilijkt de acceptatie van ex-gedetineerden. Vrijwilligers kunnen
op een open en respectvolle manier een relatie aangaan. Daardoor is er minder argwaan,
waardoor ex-gedetineerden ontvankelijker zijn voor coaching en advies. Mainline begrijpt
dit als geen ander.’

Ingrid Bakker
‘Goede aansluiting op de leefwereld van gebruikers is volgens mij alleen mogelijk
met een open houding die uitstraalt dat we van elkaar kunnen leren.’

Kenia

Veldwerk op de motor
In steden als Mombassa zijn
politie-invallen op plekken waar
drugs worden gebruikt, ook wel

swoops, aan de orde van de dag.
Ondertussen gaat het veldwerk
op diezelfde plekken gewoon
door. Sinds een jaar gebeurt dat
op de motor. Een stuk sneller en
veiliger.
Tussen de 18.000 en 30.000 mensen in
Kenia injecteren drugs. Ongeveer twintig
procent van hen heeft hiv. Veldwerkers
gaan dagelijks op pad om spuiten te ruilen en voorlichting te geven. Mainlinetrainer Jos Luteijn traint deze veldwerkers.
De onderwerpen variëren van motiverende gespreksvoering tot veilig spuiten. Als
hij tijd heeft, gaat hij mee de stad in. Dit
jaar voor het eerst achterop de motor. In
2014 heeft Mainline motoren gekocht
voor haar veldwerkpartners in Kenia:
Reachout, MEWA en Omari. Een vondst,
aldus Luteijn. ‘Vroeger deden de veldwerkers alles lopend. Door die motoren
bereiken ze veel meer mensen op een
dag. Bovendien voelen ze zich een stuk
veiliger op de motor.’

Overwinning
Het uitdelen van schone spuiten was
altijd al een riskante onderneming, maar
nadat president Kenyatta op 27 augustus
2015 de War on Drugs uitriep, helemaal.
De straten moesten worden schoongeveegd. Waarvan was niet helemaal duidelijk. In de ene stad richtte de politie haar
pijlen op de dealers, in de andere stad op
de gebruikers. Ook als veldwerker kon je
worden ingerekend. ‘Er zijn veldwerkers
die door de politie zijn opgepakt en klappen kregen’, aldus Luteijn. ‘Een organisatie als MEWA, waar Mainline mee samenwerkt, gaat dan praten met de politie. Er
wordt uitgelegd wat het veldwerk
inhoudt. Die gesprekken werpen hun
vruchten af. Er zijn zelfs agenten die mee-

Monica Carriere op veldwerk in Kenia

helpen met het oprapen van vieze naalden en uitdelen van schone. Dat is in een
land als Kenia een enorme overwinning.’
Projectleider Monica Carriere ziet het
ook. Ondanks de War on Drugs komt er
meer draagvlak voor harm reduction in
Kenia, zowel bij de bevolking als de politie. Een verdienste van de veldwerkers,
die jarenlang keihard hebben gewerkt. De
motor heeft een belangrijke bijdrage

geleverd aan de vooruitgang van het veldwerk. Kheri is veldwerker in Mombassa en
gebruikt de motor om zijn klanten sneller
te kunnen vinden. De maskani’s (drug
dens) verplaatsen zich telkens. ‘Op de
motor kan ik mijn klanten sneller traceren. Ook gebruik ik de motor om klanten
naar de methadonkliniek te brengen of
om hun medicatie voor hiv en TBC op te
halen.’ ●

Vrouwen
Mainline wil binnen Bridging The Gaps 2 (2016-2020) meer aandacht voor vrouwen. Ze
maken nog te weinig gebruik van de zorg, aldus projectleider Monica Carriere. ‘We denken
aan speciale openingstijden voor vrouwen. Tijdens deze uren zal er bij de inloophuizen
alleen vrouwelijk personeel aanwezig zijn. We denken ook aan een maaltijdverstrekking
voor vrouwen en oppas voor de kinderen. In ieder geval willen we in de komende jaren
alle drempels voor vrouwen wegnemen, zodat ook zij meer gebruik zullen maken van
spuitomruil en andere interventies. Nu rust er nog een te groot taboe op vrouwelijke
gebruikers. Behalve moeder zijn ze vaak sekswerker. Ze kunnen niet goed voor hun kinderen zorgen. De schaamte is groot. Ook door mannelijke gebruikers wordt op ze neergekeken. Bij de inloop komen ze nauwelijks. Ik heb een vrouw gesproken, die tijdens het
gesprek alleen maar naar beneden keek. Tot ik vroeg of ze kinderen had. Voor het eerst
keek ze me aan. Toen ik vroeg hoe haar kinderen heetten, zag ik iets veranderen in haar
ogen. Daar moet de focus liggen. Als we de vrouwen willen bereiken, moeten we dat doen
via de kinderen.’
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Nepal

Mijn naam is Rajesh
Mainline maakt zich al jaren hard
voor de mensenrechten van druggebruikers in Nepal. Eén van hen is
Rajesh. Rajesh (38) is een vader
met een gebruikersverleden in
Nepal. Toen hij nog drugs gebruikte, liep hij hiv op. Hiv is een groot
taboe in Nepal. Hij heeft het zijn
familie om die reden nog niet durven vertellen. Maar er wordt geroddeld. In het dorp wil niemand zijn
tomaten kopen. Hij gaat noodgedwongen naar een markt veel verder weg, waar niemand van zijn
infectie weet. Rajesh kreeg hulp
van Youth Vision, een partner-organisatie binnen Bridging the Gaps.

Nu werkt hij als peer counsellor bij
Youth Vision. Rajesh heeft zijn
boerderij in Bhaktapur opengesteld
voor druggebruikers. In ruil voor
werkzaamheden op de boerderij,
krijgen ze eten, medicijnen en een
veilige plek om te slapen.
Fotograaf Chris de Bode (1965)
maakt al twintig jaar fotoreportages over de problematiek in ontwikkelingslanden en conflictgebieden. Zijn werk wordt wereldwijd
gepubliceerd en geëxposeerd. Hij
won prijzen bij onder andere World
Press Photo Award en de Zilveren
Camera. ●

Zuid-Afrika
Binnen Bridging the Gaps werkt Mainline aan het verbeteren
van de mensenrechten in Zuid-Afrika. Begin 2015 heeft
Mainline veldwerkers getraind in het herkennen en documenteren van mensenrechtenschendingen. De meeste
schendingen hebben te maken met geweld tegen drug
gebruikers en het weigeren van toegang tot medische en
juridische zorg voor druggebruikers.
‘Veel druggebruikers komen niet in aanmerking voor behandeling. In gevangenissen krijgen gebruikers van opiaten
bijna nooit toegang tot substitutiebehandeling. Dit kan resulteren in levensbedreigende uitdroging, naast onnodig
lijden. Onder artsen en zorgverleners
heerst nog altijd het idee dat gebruikers
eerst moeten stoppen met hun gebruik
voordat ze in aanmerking komen voor
behandeling of welke medische zorg
dan ook. Ik zou gebruikers willen aan-
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sporen hun recht op medische hulp op
te eisen. Ook wanneer je drugs gebruikt
heb je recht op zorg. Ondertussen is het
onze taak de medische wereld ervan te
overtuigen dat uitsluiting van drugge-

bruikers een schending van de mensenrechten is.’ – Shaun Shelly werkt als
een Advocacy Officer and Psyhosocial
Coordinator bij TB/HIV Association
in Zuid-Afrika ●

Guido van Diepen
‘Als veldwerker moet je je omgeving de ruim
te geven, observeren en luisteren:
fly on the wall. Hoor je iets boeiends, dan
vraag je door. Het is belangrijk
aan te voelen wanneer iets te gevoelig ligt.’

GLOEDNIEUWE WEBSITE
Op 1 september (2015) ging Mainline live met twee nieuwe websites,
een Nederlandse en Engelstalige site. De oude site, een waar doolhof,
werd slecht onderhouden en was zowel technisch als inhoudelijk
verouderd. Aan communicatiemedewerker Dorinde van Helden de
schone taak om de boel eens ﬂink op te frissen.
‘Via interviews met medewerkers kwam ik
tot vijf kernwaarden, waar Mainline voor
staat”, vertelt Van Helden, ‘Betrokken,
Zonder oordeel, Deskundig, Authentiek en
Pragmatisch.’ Daarna richtte ze een werkgroep op, die zich boog over een betere
navigatiestructuur op basis van acht persona’s (doelgroepenanalyse) . ‘Denk aan
nationale en internationale sponsoren,
mensen werkzaam in de gezondheidszorg
en diverse groepen gebruikers.’
De huisstijlrichtlijn, die Van Helden liet
maken, bood duidelijke handvatten voor

het ontwerp van de nieuwe site en toekomstige middelen. Ook introduceerde
ze digitale nieuwsbrieven voor nationale
én internationale achterban.
‘Mainline was te veel naar binnen gericht.
De nieuwsbrieven, met links naar de websites, zijn een welkome tool om de achterban te informeren. Ze worden goed gelezen. Gemiddeld opent vijftig procent de
nieuwsbrieven en klikt 30 % door. Onder
andere naar de nieuwe webshop, waar je
onze brochures gratis download en producten handig aanschaft via iDeal.’ ●
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Mainline in euro’s

Balans
per 31 december 2015	 2015	 2014

Winst- en verliesrekening
31 december 2015

Materiele vaste activa
19.301
Debiteuren
24.114
Te ontvangen van donoren
63.012
Te ontvangen van anderen
29.400
Subtotaal
135.827
Kas, bank en equivalenten
238.904
 		
Totale bezittingen
374.731
 		
Continuiteitsreserve
54.434
Reserves speciale doelen
55.000
 		
Totale reserves
109.434
 		
Lange termijn subsidie verplichtingen
28.116
Overige schulden
237.181
 		
Totale schulden
265.297
 		
Totale schulden
374.731

Subsidiebaten
1.475.591
2.123.055
Overige inkomsten
0
2.500
Totale inkomsten
1.475.591 2.125.555
		
Direkte projectkosten
558.639
1.281.533
Doorbelaste projectkosten
904.173
825.525
Subtotaal uitgaven aan doelen
1.462.812
2.107.058

Omzet Nederland naar activiteit in 1000 euro
Veld

211 51%

Training/Onderzoek
Materiaalontwikkeling

35

9%

166 40%

15.789
10.071
488
15.867
42.215
943.824

82.495
80.000

Kosten management en beheer
919.453
Doorbelaste projectkosten
-904.173
Subtotaal uitgaven aan management en beheer 15.280
Totale uitgaven

728.275
95.269

Saldo inkomsten en uitgaven
-28.059
-10.131
		
Allocatie van resultaat 2015 en 2014		
-10.131
Continuiteitsreserve
-28.059
		
Totale allocatie van resultaat 2015 en 2014
-28.059
-10.131
		

823.544
986.039

1.503.650

839.153
-825.525
13.828

162.495

Omzet per land in 1000 euro
Nederland

412

28%

Zuid-Afrika

193

13%

Pakistan

262

13%

89

6%

Nepal

212

14%

Kenia

270

18%

38

3%

Georgië

| Jaarverslag | 2015

2014

986.039

Indonesië
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2015

2.135.686

Thaise sekswerkers
In 2015 heeft Mainline een verkennend
onderzoek gedaan naar middelengebruik
onder vrouwen in de Thaise gemeenschap
die werken in massagesalons en seksclubs. Aanleiding vormde een aantal signalen van veldwerkers in het zuiden van
Nederland. Het onderzoek wordt in 2016
– deels ondergronds – voortgezet. Op de
agenda: het schrijven van een folder in
het Thais over middelengebruik en harm
reduction. ●

2 Scripties
Twee studenten werkten in 2015 aan thema’s
die belangrijk zijn binnen de internationale
afdeling van Mainline. Hayley Murray focust
op het inzetten van peers in het werk van
het ngo’s. Wat is de meerwaarde van peerinvolvement en hoe kun je actieve gebruikers het beste inzetten? Bregje Albersen
beschrijft hoe de dienstverlening door
ngo’s gericht op druggebruikers beter
geïntegreerd kan worden in nationale
gezondheidszorg. Beide scripties leverden
concrete aanbevelingen op voor Mainline.
Zo wil Mainline de komende jaren meer
met actieve druggebruikers gaan werken.
Dat geldt zowel voor het nationale als voor
het internationale team. De scriptie over
integratie van harm reduction-diensten in
de nationale gezondheidszorg biedt lokale
partners concrete scenario’s om lobbyactiviteiten in te richten. ●
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Snapshot

De deur van de gele Mainline-bus staat altijd
open voor gebruikers. Er zijn koffie, thee en
koekjes voor de gezelligheid. Ook zijn er
basepijpzeefjes, schone spuiten, condooms
en voorlichtingsmaterialen. Mainline houdt
zo contact met het veld en een vinger aan de
pols in de drugsscene.
20
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