Educatieve theatervoorstelling

‘De Drankduivel’
Anonieme bevraging vooraf
Beste leerling
Binnenkort brengt Christophe Francken de monoloog ‘De Drankduivel’ op uw school. Deze
voorstelling wil alcoholisme herkenbaar en bespreekbaar maken. Ook de thematiek rond alcohol en
vluchtmisdrijven in het verkeer wordt aangeraakt. Na de voorstelling vindt per klas een nabespreking
plaats door vrijwilligers van Project Jongeren. Dit zijn ervaringsdeskundigen, wat wil zeggen dat zij
vroeger een drankprobleem hadden of leefden met iemand met een alcoholprobleem (als partner of
als kind van).
Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om tijdens die nabespreking je vragen te stellen. Daarom
willen wij u de kans geven om anoniem jouw vraag of bedenking vooraf te formuleren. Mogelijk wordt
deze vraag reeds beantwoord tijdens de voorstelling. Het invullen van deze bevraging is niet verplicht.
Je krijgt uiteraard ook de kans om al je vragen rechtstreeks te stellen tijdens de nabespreking of zelfs
achteraf via sms, email… Je leraar verzamelt de invulstrookjes en stopt deze in een verzegelde
envelop (met daarop de naam van de klas) die de ochtend van de voorstelling aan Project Jongeren
wordt bezorgd. We vragen je leerkracht met aandrang je anonimiteit te respecteren.
Ter inspiratie, een greep uit vragen die zoal gesteld worden:
- Mijn beste vriendin kan niet tegen alcohol. Elk feestje is ze dronken en dan heb ik niets meer aan haar. Als ik
er dan iets van zeg, lacht ze het weg. Hoe maak ik haar duidelijk dat ik dit niet fijn vind?
- Mijn pa is vaak agressief tegen mijn ma als hij zat thuis komt. Dan vlucht ik naar mijn kamer. Hoe moet dit
verder? Ik hou dit niet langer uit.
- Al mijn vrienden drinken sterke drank als ze zich gaan indrinken voor een fuif. Ik doe alsof ik van die fles die
rondgaat, drink, want wil liever geen alcohol drinken. Ik voel me dan stom naar mijn vrienden toe en lach wat
mee. Maar is dit wel juist?
- Ik ga wel eens naar een feestje en mijn oudere broer is er dan ook. Hij brengt mij ’s nachts ook naar huis met
de auto, wat gemakkelijk is. Dit doet hij ook als hij een stuk of 3 pinten op heeft. Hij is dan niet dronken maar
zegt nog wel zonder problemen te kunnen rijden. Kan dit kwaad?
- Mijn maten scheppen na elke fuif op dat ze wel 20 pinten dronken. Ik drink er slechts 5 en voel me dan al
dronken. Ben ik een watje?
- Is het waar dat, als je onder de 18 vaak drinkt, je hersencellen afsterven?

Klas:

………………………

Ik ben een

jongen / meisje (schrappen wat niet past)

Mijn vraag – situatie – opmerking: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

