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Centrum voor ontwenning drugsverslaafden

Andere bestemming voor
villa Eikenoord Lutten
LUTTEN - De grote witte villa aan de Dedemsvaartseweg Noord
‘Eikenoord’, zoals op de paaltjes bij de oprijlaan staat, heeft een
nieuwe eigenaar gekregen. Voorheen is de villa  onder meer bewoond
geweest door huisarts Gouwe, die in het begin van de zestiger jaren
is overleden en medeoprichter was van de Oudheidkamer in
Hardenberg, waarvan hij ook de eerste voorzitter was. Deze heer
Gouwe was een van de allereerste natuurartsen in een heel wijde
regio. Dit huis nu is aangekocht door de Stichting Srefidensie te
Amsterdam.

Het is een instelling voor maatschappelijke
dienstverlening om hulp te bieden aan in
nood, door drugsgebruik of anderszins in
probleemsituaties verkerende, Surinamers,
Surinaamse Nederlanders verwanten hun
verwanten en tot het voorkomen van
problematische situaties te geraken. Deze
doelstelling wil  zij bereiken door onder
andere integratie (opnemen in een groter
geheel, red.) dan wel remigratie (iemand
die naar het vaderland terugkeert, red.) en
goede nazorg. De bovengenoemde stichting
is  sinds  1976 in Amsterdam werkzaam en
de eerste organisatie op dit gebied voor
Surinamers.

Snelle   start
Naast Lutten, waar men binnenkort van
start zal gaan, heeft de stichting ook buiten
Amsterdam nog andere werkzaamheden
met name sociale werkprojecten. Men zal
in Lutten  ongetwijfeld  vreemd  tegen  een
en ander aankijken. Dat is vooral ook de

reden, waarom w e  met de stichting
Srefidensie de afspraak hebben gemaakt, dat
we   uitvoerig op deze vestiging terug zullen
komen.

'cold turkey’
Wel zijn er verder hier en daar contacten
met instellingen die  hulp verlenen. Op
landelijk niveau ontplooit zij op verzoek
werkzaamheden. Bij dit alles wordt door
Srefidensie de ' cold turkey'  methode
toegepast, wat betekent het ontwennen van
drugsverslaafden zonder vervangende
middelen, zoals methadon. Men heeft
hierbij Lutten als vestigingsplaats gekozen
(er wordt verder ook gewerkt op
boerderijen en dus allemaal buiten
Amsterdam) om ver van de gebruikersplaats
te zitten. De dorpsgemeenschap van Lutten
zal weinig merken van het centrum omdat
de gehele therapie zich intern, dus in de villa
zelf, afspeelt.



Voor hulp aan Surinamers

Afkickcentrum Lutten 
is geheel drugvrij

(Door Jan Kraak)
LUTTEN - Villa ‘Eikenoord' in Lutten is een afkickcentrum voor
Surinaamse drugverslaafden geworden. Het centrum is opgezet door
de Surinaamse Stichting Srifedensie te Amsterdam. Om
misverstanden te voorkomen, in het centrum worden geen drugs
gebruikt en komen ook geen drugs voor. De cliënten worden in
Lutten namelijk met de zogenaamde ‘cold turkey’ methode van hun
verslaving afgeholpen. Cold turkey wil zeggen, genezing zonder
vervangende middelen.

In een zeer uitgebreid rapport van de
stichting, deze week verschenen, staat dat
heroïne tot april  1978 in  Suriname niet
bekend was. De in Nederland verblijvende
Surinaamse gebruikers zijn dan ook
gemiddeld 3 jaar na aankomst in Nederland
met het gebruik in aanraking gekomen. Het
zijn voornamelijk ongehuwde mannen
tussen de 20 en 30 jaar die, door  een
geringe of afgebroken schoolopleiding, niet
gekregen kansen, zeer moeilijk aan het
werk kunnen komen en meestal langdurig
werkloos blijven. De positie van veel
Surinamers in ons land is niet ideaal. De
problematiek hangt samen met de
problematiek die etnische minderheden
meestal ondergaan. Bij de hulpverlening
wordt met die achtergronden en de
culturele aspecten weinig of geen rekening
gehouden. Vandaar dat de stichting
Srefidensie in mei 1977 is opgericht. In het
rapport wordt geconstateerd dat de
Nederlandse hulpverleningsinstellingen zich
in min of meerdere mate oriënteren op het
Angelsaksisch systeem van denken over
hulpverlening aan drugverslaafden.

Identiteit
Daardoor    komen    de    psychosociale    en
culturele achtergronden van het druggebruik
in deze opvatting slechts terzijde aan de orde.
Het gevolg is dat hierdoor de hulpverlening
aan Surinaamse verslaafden ernstige hiaten
vertoont. ‘Een beleid ter bestrijding van
druggebruik, gericht op integratie en waarbij
etnische minderheden hun eigen identiteit
moeten prijsgeven, moet zonder meer worden
verworpen’, aldus het rapport. Srifedensie wil
de identiteit en de culturele achtergronden van
de betrokkenen handhaven. In Lutten krijgen
de drugverslaafden een passende behandeling
van Surinaamse hulpverleners.

Nazorg
Er is echter een chronisch tekort aan
voorzieningen om verslaafden van etnische
minderheden op te vangen. Srifedensie is
dan ook blij nu in een rustige omgeving
de beschikking over een pand in   Lutten   te
hebben gekregen. De cold turkey   methode
van Srifedensie komt ook tegemoet aan de
motivatie van verscheidene verslaafden om



hun lichamelijke, psychische en sociale
situatie te wijzigen. Daarbij wordt ook
veel aandacht geschonken aan de nazorg.
Het hangt namelijk van de kwaliteit en de
samenhang van het nazorgprogramma af of
de verslaafde  een aanvaardbare plaats in
de samenleving zal verwerven of niet.
Tijdens de behandeling zoals die in villa
Eikenoord te Lutten zal worden toegepast,
is de cliënt niet alleen drugvrij maar zijn
er ook huisregels opgesteld, inhoudend:
geen gebruik van alcohol, pillen en hasj,
geen koffie, de groep kookt zelf  en neemt
deel aan alle andere huishoudelijke
activiteiten, het deelnemen aan ochtend
vergaderingen om plannen te maken voor

de volgende dag en aan avondvergaderingen
om nog eens door  te  nemen  wat  er  de
afgelopen  dag gebeurde, aandacht besteden
aan andere groepsleden. Verder moet de staf
iets creatiefs  doen met hetgeen de cliënt
vraagt. De lichamelijke ontwenning duurt
ongeveer een week. Daarna bestaat het
programma uit sport en spel, vorming,
arbeidsgewenning en huishoudelijke
activiteiten. Het doel ervan is een
lichamelijk herstel en het tot  stand brengen
van psychische weerbaarheid. De cliënten
krijgen daardoor hun zelfvertrouwen terug
en worden veel bewuster, Srifedensie heeft
met deze methode zeer gunstige ervaringen
opgedaan.
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