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 VRIJWILLIGER 
WORDEN?
INFO@SAFENSOUND.BE

 OOK ONLINE 
HOUDEN WE GRAAG 
CONTACT. VOLG 
ONZE FACEBOOK-
PAGINA EN CHECK 
ONZE WEBSITE 
VOOR MEER 
INFORMATIE!

Safe 'n Sound werkt samen met 
Quality Nights en De DrugLijn 

 SAFE 'N SOUND 
IS ER VOOR 
BEZOEKERS VAN 
DANCE-EVENTS

 SAFENSOUND.BE



 PEER SUPPORT

Safe 'n Sound werkt met ‘peers’:  
vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl 
en ervaringen als andere feestvierders.  
Safe 'n Sound-peers hebben kennis van party-
drugs opgedaan omdat ze ervaring hebben in 
het uitgaansleven, zelf gebruiken of gebruikten, 
of interesse hebben in druggebruik als maat-
schappelijk fenomeen. Ze hebben een open 
houding en benaderen mensen die drugs  
gebruiken met respect.

Onze getrainde peers bemannen niet alleen  
de infostand, maar worden ook betrokken bij 
andere aspecten van het project.

 HARM REDUCTION

Safe 'n Sound werkt volgens het principe van 
‘harm reduction’, letterlijk vertaald ‘schade-
beperking’. Dit wil zeggen dat we gezondheids-
problemen proberen te voorkomen zonder  
per se middelengebruik te willen vermijden.

In de dancescene worden nu eenmaal legale 
en illegale drugs gebruikt. Dat gebruik brengt 
risico’s met zich mee, zoals oververhitting,  
bad trips, outgaan, gehoorschade, enz.  
Door enkele voorzorgsmaatregelen kan je al 
heel wat problemen voorkomen. Het gaat om 
eenvoudige dingen, zoals niet combineren, 
correct doseren, een juiste hoeveelheid water 
drinken en genoeg rusten. Daarom wisselen 
we info en advies uit met feestvierders over de 
effecten, risico’s en het veiliger gebruik van 
deze partydrugs.

 DE INFOSTAND

Safe 'n Sound biedt info en advies rond  
gezonder uitgaan. Neutraal en objectief,  
zonder te veroordelen. 

Je kan aan onze stand terecht voor:
• Brochures over legale en illegale  
 partydrugs, veilig vrijen en  
 gehoorbescherming
• Risicobeperkende materialen en gadgets  
 (condooms, oordoppen, infokaartjes, …)
• Kennisquizjes rond verschillende thema’s  
 gerelateerd aan uitgaan
• Een fijne babbel over uitgaan en partydrugs


