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dat is dan nog vaak de meest positieve reactie die ze tegenkomen. Uw hulp maakt een 
enorme en onvergetelijke indruk.

 › Positieve naamsbekendheid 
Zeker bij onze grotere projecten zullen we de pers benaderen, waarmee u of uw bedrijf 
positief en maatschappelijk betrokken in de aandacht komt. Daarnaast geven we ook 
aandacht aan uw initiatief in de kanalen die Novadic-Kentron zelf heeft, zoals onze 
e-mailnieuwsbrief die naar een groot aantal ketenpartners (ggz, jeugdzorg, politie, 
gemeente enzovoorts) wordt verspreid.

Mogelijke projecten Vrienden van Novadic-Kentron
Wilt u onze volledige productportfolio ontvangen of heeft u zelf ideeën om te helpen? 
Neem dan contact op met ons via vrienden.van.nk@novadic-kentron.nl.

Spelenderwijs samenwerken met muziek in de jeugdkliniek
De Will Hawkins Foundation bezit een aantal muziekinstrumenten zoals gitaren, 
zang installatie, drumstel enzovoorts. Die worden onder andere gebruikt voor het 
muziekproject van de jeugdkliniek Kentra24 waarbij jongeren onder begeleiding van 
ervaringsdeskundige muzikanten kunnen werken aan een eigen muzikaal product. 
Dit geeft plezier, brengt op natuurlijke wijze structuur aan in een proces en geeft de 
voldoening van samen werken aan een product waar je ook samen trots op kan zijn. 

Voor maatschappelijk herstel en re-integratie van langdurig verslaafden, is alleen 
behandeling niet voldoende. Vrienden van Novadic-Kentron wil met alternatieve 
financiering projecten bekostigen die individuele of groepen verslaafden helpen te 
re-integreren in de maatschappij. 

Onze doelen
Onze aansprekende, opvallende, kleurrijke projecten hebben de volgende doelen:
 › het gevoel van eigenwaarde van (ex-)verslaafden vergroten;
 › (ex-)verslaafden concrete aanknopingspunten bieden voor het verder inrichten en 

uitbreiden van mogelijkheden voor (betaald) werk en het opbouwen van een sociaal 
netwerk;

 › (ex-)verslaafden een gezicht geven en zo bijdragen aan de destigmatisering van 
(langdurig) verslaafden;

 › ‘iets teruggeven’ aan de maatschappij, bijvoorbeeld met projecten die andere 
(potentiële) cliënten en risicogroepen helpen of die de openbare ruimte verrijken. 

Onze aanpak
We richten ons niet op de ‘oplossingen in de grote getallen’, maar op eenvoudige, 
kleinschalige, individuele situaties. Een warm hart, vertrouwen en geloof in een positieve 
uitkomst zijn bepalend voor onze aanpak. 

Projecten
Het aantal potentiële projecten is eindeloos en ook afhankelijk van de wensen van de 
weldoeners in kwestie (“wie betaalt, bepaalt”). Op de volgende pagina en achterpagina 
van deze folder vindt u enkele voorbeelden. 

Hoe kunt u helpen? 
 › door vaste donateur te worden door invullen en opsturen van bijvoegde machtigings -

kaart of door een eenmalige donatie over te maken op bankrekeningnummer  
NL 08 RABO 0308 5503 15;

 › met goederen of producten;
 › met inzet van uw medewerkers die zich belangeloos inzetten voor een van onze projecten.

Wat krijgt u hiervoor terug?
 › Een goed gevoel! 

Zingeving is voor (ex-)verslaafden van cruciaal belang voor hun herstel. Maar ook 
u krijgt een gevoel van zin en vervulling als u meehelpt onze projecten tot stand te 
brengen. 

 › Onze dankbaarheid en die van de (ex-)verslaafden 
Bedenk dat (chronisch) verslaafden vaak lange tijd door iedereen zijn genegeerd – en 



Voorlichtingsmateriaal Licht Verstandelijk Beperkten
Ontwikkelen van sterk visueel en praktisch materiaal voor cliënten binnen de LVB – over 
middelen, maar ook bijvoorbeeld over sociale druk (zoals een spel over meelopen of nee 
zeggen) – waarmee (ook door ervaringswerkers) voorlichting kan worden gegeven in 
instellingen op het gebied van LVB.

Een studiebeurs voor een goede ervaringswerker
Ervaringswerkers met potentie maar weinig middelen kunnen zo ondersteund worden bij 
het volgen van een relevante opleiding. 

Samen Verder 
Een logische opvolging van het succesvolle project Samen Wachten, waarin ervarings-
werkers ondersteuning bieden aan cliënten tussen aanmelding en intake/behandeling, 
zou het project Samen Verder zijn. Ervaringswerkers worden daarbij ingezet voor lang-
durige ondersteuning en nazorg aan herstellende verslaafden na hun behandeling. Het 
doel is terugval vermijden. Door deze aanpak wordt een hernieuwde (dure of duurdere) 
behandeling voorkomen. 

Praktische hulp na uitstroom
Als een cliënt klaar is met de behandeling, valt het vaak niet mee om opnieuw te 
beginnen. Veel (langdurig) verslaafden zijn alles kwijtgeraakt: sociale contacten, financiën, 
onderdak en spullen. We zouden kunnen voorzien in een noodfonds om een ‘uitzet’ na 
uitstroom te regelen. Denk daarbij aan een tweedehands ijskast, meubels, linnengoed, tv 
en radio. 

Verwendag
Een verwendag voor daklozen op Blue Monday met een diner en de mogelijkheid zich te 
laten soigneren (gezichtsverzorging, kapper, manicure enzovoorts) met een mooie voor- 
en na-reportage. Kan ook worden ingezet om cliënten van de opvang of cliënten van de 
medische heroïnebehandeling die op de goede weg zijn te belonen.

Meer weten? 
Meer informatie over de VvNK kunt u vinden op www.novadic-kentron.nl/over-ons/
vrienden-van-novadic-kentron.




