Bezoek Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA)
(Stichting omgaan met verslaving)
Inleiding door Leslie Oostburg in nieuw kantoorgebouw
De relatie verslavingszorg – GGZ bestaat op Curaçao nu 3 jaar. Aanvankelijk stelde
men: met de verslavingszorg hebben we niets te maken. Nu krijgt men jaarlijks Nafl.
3 mln via de GGD.
Van belang was het congres WTC in 2008: verslaafden versus psychiatrie en
psychiatrie versus verslaafden.
Men verkreeg legitimatie voor een psychiatrische diagnose door deze met een
psychiater via de rechtbank af te dwingen. Dan pas is iemand als psychiatrisch
patiënt geregistreerd, daarna financieel af te dwingen.
In Nederland vraagt men de baten te
tonen – de baten komen altijd elders
anderen ten goede: justitie, politie,
winkeliers, toeristen: ‟t volk is bevrijd.
Curaçao: veel armoede. Streven:
erken dat junkies bestaan, dat ‟t een
chronische. ziekte is zoals in
Nederland
-zoals Perron Nul in Rotterdam, en
Hoog Catharijne in Utrecht.
- start een dominee Visser opvang en
de excessen zijn weg.
Curaçao: FMA is slachtoffer van het
eigen succes; één nacht opvang
sluiten – direct de premier aan de
telefoon.
Waldi Oostburg – heeft Holding van GGZ-instellingen
Praktijk; dagopvang Ivonne Reenis – coördinator dag- en nachtopvang
Inloop: 27 slaapplaatsen voor enkele 100-en verslaafden (alleen opvang bed-badbrood).
Middelen: in Curaçao géén opiaten alleen cocaïne (crack)
Heroïne maakt je loom, maar cocaïne maakt je opgefokt, het worden net dieren: men
kent geen grenzen, alles wordt weggegeven om drugs te krijgen en erna is men bijv
4 dagen achtereen actief.
Schizofreen die psychotisch wordt: Ivonne gaat erop af.
Data? Nu wordt alleen overlast
gemeten (zie www.fma.an),
database is nog leeg! Leslie
overhandigde rapport: “Moléster riba
kaya, inventarisatie
overlastgevenden groot Willemstad”.
Het betreft zwervende ouderen,
zwakzinnigen, thuisloze jongeren.
In Nederland is Willem vd Zee de
relatie met Leslie Roosberg.
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
is nu onderdeel van Parnassia.

Edsel Kwidama in Raad van Bestuur van PSY. Er is weer een congres in september
2012 gepland. Leslie is in juni in Nederland.
Preventie is al 10 jaar een wezenlijk onderdeel van een wekelijks radioprogramma
met liefde, sport, erkenning en respect als terugekende onderdelen.
Peergroep – gaan naar de scholen (leerlingen).
(Jellinek kliniek – heeft aantal bedden Band‟abou – deel 5 sterrenhotel – hierover is
wat verontwaardiging; -zie artikel Parool – en Joost den Otter in MC).
Ps obra di man – gehandicaptenzorg – sociale werkplaats
Bezoek aan Dios Yudami
locatie naast het bestuurscollege en in
de voortuin van de Nederlandse
Vertegenwoordiging!
„t Was eerst meisjes-internaat (van de
zusters van Schijndel)
Is doorgangshuis – geen behandeling,
begin gemaakt met lichte begeleiding
door orthopedagoog van Capriles:
Ivonne: wij ondersteunen voorlopig nog
haar, zij niet ons.
Boven nachtopvang 27 bedden (boos:
‟t is geaccepteerd, maar ‟t is onder de
streep)
Ivonne van Reenis doet 10 jr verslavingsopvang met als
doel overlastbestrijding, het creëren van een huiselijke sfeer
(vroeger lagen de mensen in de portieken; men ging om 7
uur langs voor verzorging omdat om 8 uur de winkels open
gingen. Nu Dios Yumani) en geldbeheer (samen pinnen,
schoeisel kopen).
In Curaçao wordt de verslaafde nauwelijks gezien als mens,
en al helemaal niet als een zieke mens.
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