Homeparty alcohol en drugs
Gastouders gezocht!
Mag ik shandy?
Mag ik Red Bull?
Mag ik Breezer?

Iedereen toch het toch?
Dat kan toch geen kwaad?
Je doet het zelf ook!

Homeparty alcohol en drugs
Gastouders gezocht!
Mag ik shandy?
Mag ik Red Bull?
Mag ik Breezer?

Iedereen toch het toch?
Dat kan toch geen kwaad?
Je doet het zelf ook!

Eigenlijk zijn dit de makkelijke vragen, waarmee opvoeding
over alcohol en drugs begint. Maar soms al lastig genoeg.
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Wat spreekt u af over roken, (regelmatig) alcohol drinken en
uitgaansgedrag? Bent u voorbereid op gesprekken over deze
onderwerpen? Bent u het eens met uw partner? En wat doen
ouders van vriendjes en vriendinnetjes?
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Homeparty
Over alcohol, drugs en opvoeding kunt u een homeparty
organiseren. U zorgt dat er een aantal ouders van kinderen
tussen de 10-18 jaar bij elkaar komt. Bouman GGZ zorgt dat
er een medewerker een voorlichting komt geven, met o.a. een
drugskoffer en foldermateriaal.

Homeparty
Over alcohol, drugs en opvoeding kunt u een homeparty
organiseren. U zorgt dat er een aantal ouders van kinderen
tussen de 10-18 jaar bij elkaar komt. Bouman GGZ zorgt dat
er een medewerker een voorlichting komt geven, met o.a. een
drugskoffer en foldermateriaal.

Tijden en invulling worden in overleg bepaald. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Minimaal 5, maximaal 12 ouders.
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Contactgegevens
www.boumanggz.nl
preventie@boumanggz.nl
06-20283608
Vincent de Knegt
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