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Hulpverlening

Plug-INN biedt veilige
plek voor jongeren
Nieuwe onthaalwerking voor jeugdige drugsgebruikers

I

n de Borgerhoutsestraat
werd vrijdag een
nieuwe kleinschalige
onthaalwerking voor jonge
drugsgebruikers geopend.
Plug-INN richt zich tot jongeren
van 16 tot 25 jaar die voor de
bestaande hulpverlening vaak
onder de radar blijven.
 Plug-INN heeft beperkte ope-

ningsuren. Het project is een deelwerking van Free Clinic en wordt ﬁnancieel gesteund door het Federaal
Fonds ter bestrijding van Verslaving.
Vele andere organisaties bieden hulp
door bij te springen in de permanentie en het delen van hun knowhow.
“Bij de jongeren waarop we ons
richten, zijn veel illegalen”, licht
Cristina Aznar (29) toe. Zij werkt
als maatschappelijk assistente bij
Plug-INN.
“We vullen een leemte in de drugshulpverlening in”, voegt Vincent
Franck (31) eraan toe. Hij is psycho-

loog en net als Cristina Aznar werkt
hij halftijds in het project. “Voor jongeren is identiteit heel belangrijk. Ze
willen zich niet associëren met de
zware drugsgebruikers die naar de
Free Clinic komen.”
Toch zijn er nog andere alternatieven. “In andere centra verwacht
men een engagement van de cliënt”,
legt Vincent Franck uit. “Ze moeten
er een bepaald traject aﬂeggen en
steeds op de afspraak komen. Vele
jongeren haken af en als ze terug
willen inpikken, komen ze op een
wachtlijst.”
Plug-INN werkt anders. “Hier kunnen jongeren anoniem en zonder afspraak binnenkomen.” Op bepaalde
uren kunnen jongeren er ook terecht
voor een gratis consultatie bij een
dokter. Cathy Matheï is een van de
twee artsen die daar voor zal instaan.
“We weten uit ervaring dat de medische insteek echt werkt”, legt ze uit.
“Het bezoek aan de dokter is vaak de
eerste stap die jongeren zetten. Wij

Praktisch
Plug-INN is open
op maandag, woensdag en vrijdag van 14
tot 17u

●●

● ● Voor een dok-

tersconsultatie kunnen jongeren gratis bij
een van de artsen van
Plug-INN terecht op
maandag en woensdag van 15 tot 17u
● ● Contactgegevens:

Borgerhoutsestraat
28 (zijstraat Provinciestraat), 2018 Antwerpen.
03.677.16.90,
0497.53.49.78

kunnen ze dan doorverwijzen.” Ook
het bezoek aan de dokter is anoniem.
“Jongeren moeten weten dat het
hier een veilige plek is. Ze komen
hier vrijwillig wanneer ze willen, we
maken geen afspraken”, benadrukt
Vincent Franck. De bedoeling is uiteraard de jongeren positief te beïnvloeden. “Er dienen zich steeds meer
jongeren aan in de hulpverlening”,
weet Vincent Franck. “Daar zijn gebruikers bij van harddrugs zoals cocaïne of heroïne. Maar ook jongeren
met een problematisch softdrug gebruik of met vragen rond partydrugs
kunnen bij ons terecht. Het aanbod
dat we doen is op maat van het individu.”
Plug-INN wil nauw samenwerken
met andere diensten. “We willen dat
men zo snel mogelijk de weg naar
hier vindt. Daarom gaan we bijvoorbeeld onderwijs, jeugdbijstand en de
straathoekwerkers bij onze werking
betrekken.”
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