
Informatiefolders 

Is AA iets voor U? 
Helpt, aan de hand van twaalf vragen, 
de hulpzoekende voor zichzelf uit te 
maken of hij (of zij) al dan niet een 
alcoholist(e) is.
Originele titel: Is A.A. For You?
Brochure: 12 blz.

Dit is AA 
Korte uitleg over alcoholisme, 
alcoholisten, AA en haar 
herstelprogramma.
Originele titel: This is A.A.
Brochure: 20 blz.

44 vragen
Bondige correcte antwoorden op  vragen 
die nieuwkomers, familie leden en 
buiten staanders zich kunnen  stellen 
over alcoholisme, de alcoholist, de 
werking van de AA-beweging, het 
programma en de gebieden waar 
AA werkzaam is of kan zijn.
Originele titel: Frequently Asked  Questions 
About A.A. - (Formerly 44 Questions).
Brochure: 48 blz.

Jonge mensen en AA
In deze brochure staan tien “AA-
verhalen”, persoonlijke ervaringen van 
jonge leden en elk ervan toont hoe snel 
de symptomen van alcoholisme kunnen 
verschijnen. Zo leerden wij een andere 
waarheid in AA te verduidelijken. 
Een eerste uitleg over de relaties tussen 
de groep en de provinciale diensten. 
Originele titel: Young People and A.A.
Brochure: 44 blz.
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Brief aan een alcoholiste
Dit is een korte beschrijving van hoe AA 
werkt, hoe duizenden alcoholisten er hun 
toevlucht vonden. De gebruikte taal is 
gevoelig en begripsvol en vormt alzo een 
aansporing voor zij die twijfelt hulp te 
zoeken en te vinden in AA.
Originele titel: A Letter 
to a Woman Alcoholic
Brochure: 20 blz. 

Andere problemen dan alcohol
Een verhandeling door Bill over onze 
verhouding tot andere verslavingen 
dan alcoholisme.
Originele titel: Problems 
Other Than Alcohol
Brochure: 12 blz.

Goed begrepen anonimiteit
De visie van Bill over het doel van de 
anonimiteit binnen AA.
Originele titel: 
Understanding Anonymity
Brochure: 20 blz.

Vragen en antwoorden 
over het sponsorschap
Wat is sponsorschap? 
Suggesties voor mensen die een 
sponsor zoeken en voor mensen die 
sponsor willen zijn, alsook voor 
groepen die bedrijvigheid als 
sponsor plannen.
Originele titel: Questions and 
answers on Sponsorship
Brochure: 32 blz. 
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Anonieme alcoholisten 
in jouw omgeving
Hoe de AA-gemeenschap in jouw 
omgeving hulp kan bieden aan 
mensen met een drankprobleem.
Originele titel: A.A. in Your Community
Brochure: 8 blz.

Laten we vriendelijk zijn 
met onze vrienden
Een verhandeling door Bill over onze 
verhouding tot – en samenwerking 
met de buitenwereld.
Originele titel: Let’s Be Friendly 
With Our Friends
Brochure: 16 blz.

Alcoholisme, een ziekte
In het begin van de jaren ’30 stond de 
medische wetenschap machteloos 
tegen over de ziekte van het 
alcoholisme. 
De folder is samengesteld uit toespraken 
door Bill W. op medische congressen. 
Deze toespraken tonen aan hoe de 
samenwerking tussen de medische 
wetenschap en het geestelijk 
programma van AA tot goede 
resultaten kan leiden.
Brochure: 44 blz.

De folder is samengesteld uit toespraken 

Informatiefolders 

Indien de drank U te pakken heeft.
Helpt de alcoholist(e) de eerste stap 
naar AA te zetten. 
Wat AA doet en niet doet en een korte 
omschrijving van de werking.
Brochure: 20  blz.

De man in de fl es
Een objectieve beschouwing 
van het alcoholprobleem.
Brochure: 4 blz.

Het verderfelijke eerste glas
Schetst op voortreffelijke manier 
de evolutie van de alcohol-
verslaving.
Brochure: 16 blz.

Onthaalbrochure 
Anonieme Alcoholisten
Deze brochure werd ontworpen voor 
de nieuwkomer om kennismaking te 
vergemakkelijken en de doelstellingen 
van AA te verduidelijken. 
Een eerste uitleg over het functioneren 
van de groep en een wegwijzer voor 
de relaties tussen de groep en de 
provinciale diensten.
Brochure: 12 blz.

Informatiefolders 

Aan de familie van personen 
met een drankprobleem
Werd speciaal geschreven voor mensen 
die met een alcoholverslaafde samen-
leven. Typeert de alcoholist(e) zijn 
of haar ziekte en geeft een aantal 
suggesties voor mogelijke benadering 
ervan.
Originele titel: Is There an Alcoholic 
in Your Life?
Brochure: 8 blz. 

Een nieuwkomer stelt vragen
Met dit pamfl et willen wij mensen 
helpen die voor de eerste keer in 
contact willen komen met Anonieme 
Alcoholisten. Wij pogen hiermee een 
antwoord te geven op vragen die een 
nieuwkomer meestal stelt; vragen die 
wij ons ook stelden toen wij de AA-
gemeenschap opzochten.
Originele titel: Newcomer Asks
Brochure: 8 blz.

Hoe het werkt
Een voorstelling van de stappen die wij 
ondernemen en voorleggen als herstel-
programma.
Originele titel: How It Works
Brochure: 4 blz.

Werd speciaal geschreven voor mensen 
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Basisliteratuur 

Anonieme Alcoholisten – Big-Book
Basistekst van AA. Sedert de eerste 
uitgave in 1939 heeft het meer dan 
een miljoen mensen helpen her-
stellen van alcoholisme. Hoofd-
stukken die het herstel programma 
beschrijven blijven onveranderd. 
Nieuwe verhalen met eigen 
geschiedenissen zijn bijgevoegd.
Originele titel: Alcoholics Anonymous
Boek – gebonden: 357 blz. 

AA wordt volwassen
Bestemd voor wie geïnteresseerd is 
in het ontstaan en de groei van AA, 
in de principes van Herstel, Eenheid 
en Dienen en in de rol die AA mo-
menteel speelt in de hele wereld.
Originele titel: Alcoholics 
Anonymous Comes of Age
Boek – gebonden: 386 blz. 

Dr. Bob en de oldtimers
Dit boek probeert een zo volledig en 
gebalanceerd mogelijk portret te 
schetsen van Dr. Bob, meestal met 
de woorden van degenen die hem 
persoonlijk gekend hebben.
Originele titel: Dr. Bob 
and the Good Oldtimers
Boek – gebonden: 360 blz.

Twaalf Stappen en Twaalf Tradities
24 verhandelingen bespreken de begin-
selen van herstel voor de enkeling en 
het behoud van de groepseenheid.
Originele titel: Twelve Steps and 
Twelve Traditions
Paperback: 147 blz.

Originele titel: Alcoholics AnonymousOriginele titel: Alcoholics Anonymous

Dit boek probeert een zo volledig en 

24 verhandelingen bespreken de begin-

Basisliteratuur 

Nuchter Leven
Eenvoudige voorbeelden tonen hoe 
AA’ers en AA’sters nuchter leven en 
nuchter blijven, dag per dag.
Originele titel: Living Sober
Paperback: 88 blz.

Wij zijn gaan geloven
Bevat getuigenissen van AA’ers met 
als thema: “Wij zijn gaan geloven”
Originele titel: Came to Belive
Paperback: 150 blz.

Anonieme Alcoholisten
Basistekst van AA. Dezelfde tekst als 
het Big-Book maar dan zonder de 
levens verhalen.
Originele titel: Alcoholics Anonymous
Pocketeditie: 231 blz.

Dagelijkse Weerspiegeling
Bevat citaten uit bestaande AA-literatuur 
die telkens gevolgd worden door een per-
soonlijke overweging van een AA-lid.
Originele titel: Daily Refl ections
Pocketboek : 383 blz. 

De visie van Bill
Een verzameling van geschriften van 
Bill over een groot aantal aspecten van de 
dagelijkse beleving van het AA-programma.
Originele titel: As Bill Sees It
Pocketboek: 354 blz.

Het beste van Bill
Beschouwingen over geloof, angst, eerlijkheid, 
nederigheid, liefde en anonimiteit. 
Originele titel: The best of Bill
Pocketboek: 99 blz.
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Goedgekeurde literatuur 

De twaalf stappen
Deze beknopte interpretatie van de 
Twaalf Stappen werd samengesteld door 
Dr. Henk Krauweel nadat hij in 1948 als 
directeur van het Amsterdams Medisch 
Consultatiebureau voor Alcoholisme 
een reis ondernam naar de Verenigde 
Staten en er mede-oprichter Bill W. 
ontmoette. Het Nederlands taalge-
bied kon toen nog niet beschikken 
over een offi ciële vertaling van “de 
Twaalf Stappen en Twaalf Tradities”.
Brochure: 20 blz. 

Interpretatie van de 12 Stappen
Een interpretatie die aanvulling 
en verduidelijking kan brengen.
Paperback: 72 blz.

Bezinning voor elke dag
Dagelijkse steun om te komen 
tot een diepgaand beleven van 
het AA-programma.
Pocketboek: 374 blz.
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COI-literatuur (gratis)

AA in een oogopslag
Het wie, wat, waar en waarom 
van de Anonieme Alcoholisten 
in een bondig overzicht.
Leafl et

Anonieme Alcoholisten
Beknopte gids
Deze fl yer is precies wat de titel 
vernoemt; een gids van AA 
in een notendop.
Leafl et

Een boodschap aan tieners
Folder met 12 vragen om jongeren 
te helpen uitmaken of ze een 
probleem hebben met drinken. 
Geïllustreerd in een hedendaagse 
opmaak.
Folder: 4 blz.

Te Jong?
In stripverhaalvorm 
vertelt deze full-colour 
publicatie in een frisse, 
directe stijl de verhalen 
van zes jonge mensen 
(tussen 13 en 18 jaar) 
en hun verwelkoming 
in AA.
Brochure: 20 blz. 
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AA-werking 

De AA-groep
Suggesties voor een degelijke 
groepswerking
Originele titel: The A.A. Group
Brochure: 42 blz.

Spreken op niet AA-vergaderingen
Vragen en antwoorden voor 
infogevers.
Originele titel: Speaking at 
Non-A.A. Meetings
Brochure: 20 blz. 

De Twaalf Tradities 
geïllustreerd
“Onze Twaalf Tradities zijn een gids 
naar betere manieren van leven en 
werken”, zegde onze medestichter 
Bill W. Met deze folder brengen we 
een geïllustreerde interpretatie uit de 
Grapevine die de geest en de praktijk 
van de Twaalf Tradities weergeeft.
Originele titel: The Twelve Traditions 
Illustrated
Brochure: 28 blz.

De Twaalf Concepten 
voor de werelddienst
De 12 concepten zijn een inter-
pretatie van de structuur van de 
werelddiensten van AA. 
Zij  verklaren het “waarom” van 
onze dienstenstructuur en de 
optimale werking ervan.
Originele titel: Twelve Concepts
Paperback: 116 blz.

AA-werking 

Handboek voor de Vlaamse AA
Gedetailleerde omschrijving 
van de structuur en de werking 
van de Vlaamse AA en haar 
diensten. Samengesteld volgens 
de geldende resoluties van de 
Algemene Dienstenconferenties.
Paperback: 106 blz.

Handboek voor Openbare 
Informatie
Beschrijft de werking, de samen-
stelling en de taken van het 
Comité Openbare Informatie.
Paperback: 36 blz.

Tijdschrift

5 voor 12 
Maandelijks tijdschrift voor en door 
de leden. (Het jaarabonnement 
kan altijd gestart worden, eerder 
verschenen nummers worden 
opgestuurd. De verzendkosten 
worden in de bevestigingsmail 
opgegeven.)  
Een proefnummer is verkrijgbaar 
op eenvoudige aanvraag via 
info@aavlaanderen.org
Tijdschrift: 10 nummers per jaar.
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