
Al-Anon
Voor familie en vrienden van alcoholisten



Wat is Al-Anon?

u Al-Anon is een gemeenschap van familie en vrienden van 
alcoholisten, die hun ervaring, kracht en hoop delen om 
hun gezamenlijke problemen op te lossen. Wij geloven dat 
alcoholisme een gezinsziekte is en dat een gewijzigde 
houding van het gezin dikwijls kan helpen bij het herstel. 

u Er is geen verplicht lidmaatschap. 

u Al-Anon financiert zichzelf uit haar eigen vrijwillige 
bijdragen.



Anonimiteit

u Anonimiteit is één van de leidende beginselen waarop de 
werking van Al-Anon berust.

u De personen die aan de vergaderingen deelnemen blijven 
onbekend.

u Wat in de groep verteld wordt mag niet verder verteld 
worden.

u Dit is de basis voor onderling vertrouwen.



Waarom Al-Anon?

u Heel de omgeving van de alcoholist(e) heeft te lijden 
onder het abnormaal gedrag dat veroorzaakt wordt door 
de ziekte van het alcoholisme.

u Door het opnieuw verkrijgen van kalmte en gemoedsrust 
kan de houding t.o.v. de alcoholist(e) in gunstige zin 
evolueren en het leven weer draaglijker worden.

u Het maakt niet uit of het drankmisbruik nog aanwezig is of 
tot het verleden behoort.



Wie komt er op een Al-Anonvergadering?

u Iedereen die te lijden of geleden heeft onder het 
drankmisbruik van iemand anders, is welkom op de 
Al-Anonvergaderingen.



Hoe verloopt een Al-Anonvergadering?

u Je kan er je verhaal kwijt

u Je wordt er liefdevol opgevangen

u Er wordt een luisterend oor geboden

u Troosten en een boodschap van hoop geven

u Wij zijn ervaringsdeskundigen, iedereen spreekt uit eigen 
ervaring.



Ons zelfhulpprogramma 

u De 12-stappen, die ook in AA gebruikt worden, vormen de 
kern van het programma.

u In de vergaderingen worden ervaringen uitgewisseld en 
kracht en hoop geput uit besprekingen van het 
Al-Anonprogramma. 



Frequentie van de vergaderingen

u Elke groep beslist hierover zelf.

u Iedereen bepaalt zelf hoe vaak hij/zij vergaderingen wil 
bijwonen.



Alateen

u Alateen is voor kinderen van alcoholisten.

u Zelfde werking als Al-Anon



Contactgegevens

u Al-Anon Familiegroepen vzw

u Helenalei 24/0 (gelijkvloers)

u B-2018 Antwerpen

u Telefoon: 03/218 50 56 

u Mail: info@al-anonvl.be

u Website: www.al-anonvl.be

mailto:info@al-anonvl.be

