
Voorlichtingsbijeenkomst over alcohol en 
drugs voor ouders van pubers 

Homeparty
Een Tupperware-party, maar dan 
anders! U nodigt als ouder/verzor-
ger met een kind in de puberleeftijd 
andere ouders uit bij u thuis voor een 
voorlichtingsavond over opvoeding 
en alcohol en drugs.

Voor jongeren verandert er veel tus-
sen hun twaalfde en achttiende jaar. 
Jongeren maken in die periode een 
snelle lichamelijke en geestelijke ont-
wikkeling door. Ze ontwikkelen een 
eigen persoonlijkheid en willen hun 
eigen weg gaan. Dingen uitproberen 
hoort bij het volwassen worden. Jon-
geren experimenteren met van alles: 
uiterlijk, seksualiteit, roken, drinken 
en drugs. 

Nieuwsgierigheid, invloed van vrien-
den en erbij willen horen zijn voor 
jongeren belangrijke redenen om 
een eerste sigaret te gaan roken, het 
eerste pilsje te drinken of een eerste 
joint te roken.

Tijdens de Homeparty krijgt u infor-
matie over alcohol en drugs, met 
een nadruk op wat u als ouder en 
opvoeder van uw kind hierover moet 
weten. 
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“Het is fijn om het hier samen met andere 
ouders over te hebben en zorgen te delen”
U leert hoe u de signalen (lichamelijk 
en psychisch) van middelengebruik 
kunt herkennen. U krijgt handvatten 
om het gesprek aan te gaan met uw 
kind en praktische tips om uw kind 
weerbaar te maken tegen verleidin-
gen. 

Er is ook volop ruimte om ervaringen 
uit te wisselen met andere ouders. 

• Maximaal 2,5 uur
• Groepsgrootte in overleg
• Ouders en verzorgers van  

jongeren tussen 12 en 23 jaar
• Bij u thuis
• Kosteloos
• De faciliterende ouder/verzorger 

(gastvrouw/gastheer) ontvangt 
een bedankje 

De Homeparty is een initiatief van de 
werkgroep Alcohol & Drugs Leudal 
(bestaande uit: Gemeente Leudal, 
Vincent van Gogh, Centrum voor 
Jeugd en Gezin, Synthese, SPOLT, 
VO Sint Ursula, GGD Limburg 
Noord, Politie, Stichting Halt en VSO 
de Ortolaan).

Interesse?
Neem vrijblijvend 
contact op via: 
preventie@vvgi.nl 
06 53 87 40 35
www.vvgi.nl/preventie


