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Commissie preventie verslaving 
Drugpreventie activiteiten worden voor onze clubs steeds belangrijker, 40% werkt er aan. Onze commissie drugpre-
ventie ondersteunt deze acties en zal hiervoor tijdens de Spring Convention 16/03 een workshop geven in beide 
landstalen om clubvertegenwoordigers te helpen starten met nieuwe activiteiten, zich lokaal goed te integreren en 
een belangrijke bijdrage te leveren voor jeugdbewegingen, scholen en bedrijven. 

 

Het 5de interdistrictseminarie is reeds vastgelegd voor zaterdag 21/09, opnieuw in het mooie KBC gebouw te Brus-
sel. Op dit seminarie kunnen onze clubvertegenwoordigers, partners en geïnteresseerden in contact komen met 
experts en topsprekers, die de actualiteit en de wetenschappelijke stand van zaken wat betreft preventie zullen voor-
stellen. Clubs kunnen deze sprekers dan ook contacteren voor een voordracht in de eigen club of regio. 

 

Voor meer info en inschrijving voor het seminarie bezoek onze websites via de district website:  
http://www.rotary-d1620.be/d1620/actions/anti-drugs/?lang=nl  

 

Ons district nam initiatief voor de oprichting van een nieuwe Rotarian Action Group (RAG) met als thema Prevention 
Substance Abuse and Addiction. Een RAG werkt met erkenning van RI om districten en clubs te ondersteunen bij 
het opzetten van preventie acties. Op de RI conferentie in Lisbon verkregen we een break out session Prevention 
Substance Abuse waarop we de werking zullen voorstellen. De RAG zal werken aan de ontwikkeling van een global 
grant waarbij evidence based preventie programma's zullen geïmplementeerd worden zowel in het Noorden en het 
Westen als in het Zuiden en het Oosten. drugverslaving is inderdaad een global problem!  

Meer info vind je op de nieuwe website: www.ragdrugprevention.org 
 
 Founding meeting on 08/02: DG 1620 Dirk Schockaert; D1620 Chair drug prevention, Johan Maertens; DGE 
1620, Werner Braemscheute and Zone 18B Rotary Coordinator, Nico De Boer  
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