maandag 21 oktober 2019
EE

D

Kempen te tolerant bii tieners

'Oudersr

stelgrenzen
metalcohol'
Tieners in de Kempen worstelen
met zwaar alcoholgebruik. De
houding van ouders heeft daar
direct mee te maken. Zij hebben
er moeite mee om grenzen te
stellen. Dat bevestigt lJslands
onderzoek.

bevestigt eerdere uitslagen: Kempische jeugd heeft grote moeire alco-

holische dranken af te wijzen. De
houding van ouders speelt nadrukkeliik een rol.Zij accepreren veel re
makkeliik dat hun kinderen aan de
(zware) drank gaan. Ouders in de

Kempen hebben er moeite mee

Patrick Wiercx

grenzen te stellen, is de ervaring
van wethouder Theuws. ,,pubers
willen best luisteren naar ouders.
Maar er moet vooral een verhaal

p.wiercx@ed.nl

Bergeiik

Er is dit jaar al vaker onderzoek ge- vanuit de ouders komen: Ik zeg'nee'
,'
d_aan naar het drankgebruik onáer tegen
ie, omdat ikveel om je {eef

Kempische jongeren. Elke keer

vindt de

Bergeijkse werhouder Activiteiten
Manon Theuws de uitslag zeer DelJslandsemethodeiseencombi-

¡

-hatiã van maatregelen,
samenwerfronterend. Helaas weten we dat
king met scholen en ouders, voorzo is' veel Kempische jongeren gaan lichting aan ouders, sociale controle
op jonge leeftijd al aan de drank. enveelbuitenschoolseacriviteiten.
Daarproberenweietsaant€doen." ,,We hebben in de Kempen twee
Het meest recente onderzoek
werkgroepengeformeerdgerichtop

lorgwekkend.,,Heel heftig

e-n

con-

het

is

van een Ifslands onderzoekscen- oudersenscholer¡maaroõkopjon-

trum. Daar waren 4ooo jongeren
van vijftien en zestien jaar uit zes
Nederlandse gemeènten bij betrokken. Het gaat om Urþ Amersfoort,

geren", zegt Theuws.,,We môeten
ontdekken.wat ze leukvinden zonder dat er dcohol aan re pas komt.
We kunnef als gemeentê iets verlexe! H_ardenberg en Zuidwesr- zinnen, maàr alJer niemand op af
Friesland. Vier Kempengemeeñren komt, doe jdhet niet goed. Dat moet
(Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mier- van onderop kome¡J;
den en Eersel) doensamen als zesde Het is debedoeling dat jongeren
gemeente

mee.

van

Spectaculaii

De jongeren vulden vmgen in

vijftien

en zestien over een paar

jaar minder aan de alcohol zitten.
.ri,w" kunnen ouders

over

"i".ã*i"!"n,
iets wllen
,maar zoeken ouders die

drank, tabak- en drugsgebruik, ;fueranderen. fe moet ernaar streven
maarookouderlijkebetrokkenheid dat dat bereik langzaam grorer
en vrijetijdsbesteding. Een kwarr wordt.DatisinlJslandookgelukt.',
van de groep is een ofmeerdere ma-

l""i3i#älj"Xl",ill,î;ÌiîiüÍi: D U¡uJsla nds
åiÏ;åi.l'",1'T"Í3å"î*:Ï''il""Tonderzoekbtükt
zwaar alcoholgebruik onder rieners
daar terug te dringen. Dat is specaculair gelukt, het zogeheren 'IJslands model'

De recente Ilslandse rapportage

dat kwart 15 en
lG-jarigen vaak
dronken ¡s

