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JONGE MENSEN EN AA

DOE-HET-ZELF-KWIS JA/NEEN

1. Heb je al schooltĳd verloren door je drinken?

2. Drink je om je bedeesdheid te verbergen en om
zelfvertrouwen te winnen?

3. Krĳg je een slechte naam door je drinken?

4. Drink je om te ontsnappen aan je moeilĳkheden
thuis of door je studie?

5. Stoort het je als iemand zegt dat je te veel drinkt?

6. Moet je een glas drinken vooraleer je naar een af-
spraakje gaat?

7. Heb je moeilĳkheden doordat je drank koopt?

8. Heb je vrienden verloren sinds je met drinken be-
gon?

9. Ben je veel in eenmilieu waar drank gemakkelĳk te
verkrĳgen is?

10. Drinken je vrienden minder dan jĳ?

11. Drink je tot de fles leeg is?

12. Heb je ooit al geheugenverlies gehad door het
drinken?

13. Ben je al in een ziekenhuis of een gevangenis ver-
zeild door dronken te rĳden?

14. Zit je ermee verveeld als er op school voorlichting
wordt gegeven over alcoholisme?

15. Denk je dat je een drankprobleem hebt?



6

WAAR OF NIET WAAR?

Ik ben te jong om een alcoholist te zĳn!
Dat is wat de meesten van ons tot zichzelf zeiden toen
we ons begonnen af te vragen of er met ons drinken
iets mis was. In het beste geval dachten we dat alco-
holisme een gewoonte was; in het slechtste geval was
het een teken van een zwak karakter. In beide gevallen
dachten we dat het ging om mensen van middelbare
of hoge leeftĳd. Maar we vergaten één eenvoudig feit:

Alcoholisme is een ziekte. Zoals de meeste andere
ziekten - hartziekten, tuberculose, kanker - kan zĳ toe-
slaan bĳ mensen van alle leeftĳden.

Het was dus een ziekte en we waren er niet immuun
tegen. Ieder van ons nam voor zichzelf de beslissing:
“Als ik niet te jong ben om een alcoholist te zĳn, dan
ben ik oud genoeg om er iets aan te doen”. Om meer
te leren over alcoholisten en over onszelf gingen we
naar de Anonieme Alcoholisten.

Wĳ zĳn jonge AA’ers en we zĳn met duizenden maar
we besloten niet direct toe te treden toen we op een
vergadering binnenwandelden. We wilden eerst zeker
zĳn of we er wel thuishoorden. We namen eerst onze
andere ideeën eens onder de loep, zoals:

Ik begon pas twee jaar geleden te drinken. Nie-
mand wordt zo snel alcoholist!
Op AA-vergaderingen hoorden we anders praten. Ce-
cilia G., nu 19 jaar oud, had maar twee jaar gedronken
voor zĳ bĳ AA kwam om te herstellen van haar alcoho-
lisme. Tony N., 28 jaar, had maar één jaar gedronken.
In deze brochure staan tien “AA-verhalen”, de per-
soonlĳke ervaringen van jonge leden zoals wĳ en elk
ervan toont hoe snel de symptomen van alcoholisme
kunnen verschĳnen.

Zo leerden wĳ een andere waarheid:

Alcoholisme ontwikkelt zich op verschillende wĳzen bĳ
verschillende mensen. Velenonder ons waren reeds al-
coholisten toen zĳ hun eerste glas dronken.
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