De Organisatie F.M.A.A. (Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba)
De Oprichters van F.M.A.A.
F.M.A.A. staat voor Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba en is ontstaan vanuit het
samengaan van de stichting „Sa Di Droga en de stichting „Samba‟. Beide partijen zijn een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van verslavingszorg, met als
doel: samen sterk te staan in het voorkómen van verslavingsproblemen en mede hierdoor de
mogelijkheid te scheppen tot een breed aanbod van interventies.
De leiding van F.M.A.A.
De leiding van F.M.A.A. bestaat uit een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van F.M.A.A. en adviseert de Raad van
Bestuur in deze. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
De Raad van Bestuur van is belast met het besturen/aansturen en leiding geven aan besturende,
primaire en ondersteunende processen binnen de organisatie met ondersteuning van
beleidsmedewerkers van het Assessment Development Research Center (ADRC), Professionele
ondersteuning van een multidisciplinair team , een team van verbale en non-verbale therapeuten
en een team curatoren.
Achtergrond: Stichting Sa Di Droga
Uitgangspunten voor het oprichten van deze stichting waren: een groep verontrustte
studenten van het toenmalig Verslavingsonderwijs Aruba (V.O.A.), plaatsten enkele
kanttekeningen achter wat tot heden werd gedaan op het gebied van verslavingszorg op Aruba.
Bij hun bestond een gevoel van stagnatie tot stilstand in beleid en aanpak van de
verslavingsproblematiek op Aruba. Zij meenden dat de instrumenten waarmee er wordt gewerkt
onvoldoende waren en dat deze structureel en rationeel aangepakt dienden te worden. Ook waren
ze van mening dat er meer gewerkt moest worden op preventieve, curatieve en positieve wijze
om erger te voorkomen. Zij waren ervan bewust dat wilden zij dit verwezenlijken het
professionaliteit op zowel beleidsmatig nivo als op uitvoerend nivo vereiste. In het jaar 2006
legden zij hiervoor de eerste steen en richtten zij Stichting Sa Di Droga op.
Achtergrond: SAMBA
Samba staat voor Stichting Alcohol Misbruik Bestrijding Aruba en is de allereerste opgerichtte
stichting ten behoeve van de verslavingsproblematiek op Aruba.
Samba dateert uit het jaar 1955 en is destijds opgericht om problematisch alcohol misbruik tegen
te gaan en te bestrijden. Maar door de toename van cocaine misbruik
op het eiland werd Samba in het begin van de jaren zeventig genoodzaakt naast alcohol
verslaafden ook problematische drugsverslaafden te behandelen. Sinds het jaar 1993 beschikt
Samba over het eerste rehabilitatie centrum van het eiland Aruba n.l.: de “Clinica Zr. Mimi
Ecury”, waar tot op de dag van vandaag clienten een 42 dagen durende klinische behandeling
ondergaan.
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Achtergrond: Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba (F.M.A.A.)
Na een onvoorziene beëindiging van de VOA opleiding (eind 2007), stagneerden de activiteiten
van Stichting Sa Di Droga. In het jaar 2008 werd de activiteiten van de stichting voortgezet door
een gevarieerde groep mensen allemaal werkzaam of werkzaam geweest in de verslavingszorg.
Deze groep mensen hebben gezien hun achtergrond veel inzicht, kennis en ruime
praktijkervaring op het gebied van verslavingszorg en verslavingsproblematiek. Zij namen het op
zich de stellingen van de studenten, maar ook de verschillende werkgebieden van de huidige
verslavingszorg uitvoerig te bestuderen, om tot een zo helder mogelijke analyse te komen. Met
als doel: het bewerkstelligen van kwalitatieve zorg, professionaliteit op zowel beleidsmatig nivo,
als op het terrein van de uitvoering. Om dit waar te maken en om samen sterk te staan zijn
Stichting Sa Di Droga en Stichting Samba in het jaar 2010 een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan en richtten zij F.M.A.A. op.
Waarom Fundacion Pa Maneho Di Adiccion Di Aruba?
F.M.A.A. wil als organisatie:
- voor clienten, hun directe omgeving en de samenleving een innovatieve organisatie zijn
voor preventie, behandeling, resocialisatie en zorg aan mensen met
verslavingsproblemen;
- mensen de beste zorg bieden die er is door:
 gebruik maken van de meest moderne methodieken in de zorg (evidence based) en de
maatschappij (zorg);
 het monitoren (op basis van onderzoek) van nieuwe trends in gebruik, nieuwe
doelgroepen en het evalueren van het effect van de verschillende behandelmethodieken;
 specifiek geschoold personeel inzetten en actief zijn in opleidingen en onderwijs op het
gebied van verslaving;
 aandacht schenken aan de waardering van clienten voor de aangeboden zorg en gebruik
maken van hun oordeel om te komen tot kwaliteitsverbetering van de zorg;
 continue een beroep doen op de persoonlijke ontwikkeling, het kritisch vermogen en
creativiteit van de medewerkers.
VISIE van Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba op:
 Verslaving: F.M.A.A. ziet verslaving als een primaire, progressieve en chronische ziekte
die alle aspecten van de mens aantast;
 Verslavingszorg: F.M.A.A. ziet verslaving als een chronische ziekte die de mens fysiek,
mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel aantast. Zorg moet daarom:
- gericht zijn op herstel van verloren gegane persoonlijkheid/identiteit van de client
en het leren erkennen en genezen van zijn ziekte. Dit pleit voor een holistische
benadering;
- aansluiten op de behoeften van de cliënt en resultaatgericht zijn;
- toetsbaar en meetbaar zijn, daarom moet er gewerkt worden vanuit
wetenschappelijk verantwoorde protocollen en standaarden;
- op maat zijn;
- duidelijk, transparent en verantwoord zijn.
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Rol van de overheid: F.M.A.A. is van mening dat behandeling van menselijke
problemen zoals o.a. verslaving, in handen van de samenleving moet zijn en de
uitvoering onder verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel moet vallen. De
taak van de overheid zou meer moeten zijn: bewaken, behartigen en waarborgen van de
belangen van de cliënten.

MISSIE van Fundacion Pa Maneho Di Adiccion Di Aruba F.M.A.A. wil:
 op een klantgerichte en systematische manier zorg op maat bieden aan mensen en hun
naasten met verslavingsproblemen;
 voor medewerkers een organisatie zijn die hen uitnodigt en stimuleert om zich steeds
competenter in te zetten voor de clienten en zich te professionaliseren;
 voor ander organisaties, zowel nationaal als international een betrouwbare ketenpartner
zijn, die graag samen wil werken in het belang van samenhangende zorgverlening aan
onze clienten;
 ten behoeve van de samenleving een bijdrage leveren aan het beleid m.b.t.
middelengebruik en verslaving en garant staan voor continuiteit van zorg. Tevens willen
wij de gedachtengang van de samenleving m.b.t. verslaving en verslavingsgedrag
zodanig beinvloeden dat misvattingen over verslaving en stigmatisering van de
verslaafde mens voorkomen kunnen worden.
 voor de overheid een open organisatie zijn, die snel en goed inspeelt op veranderende
verslavingsproblemen en volledig inzicht verschaft in onze doen en laten (werkwijze).
Doelstelling(en) van Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba.
F.M.A.A wil:
- een motor zijn achter de broodnodige nieuwe ontwikkelingen op het terrein van
verslavingszorg en verslavingsproblematiek;
- mensen die verslaafd zijn, met respect, discretie en competentie toerusten om bewust te
werken aan hun verslavingsproblemen;
- voor mensen met verslavingsproblemen, hun directe omgeving en de maatschappij een
innovatieve organisatie zijn voor preventie, behandeling, resocialisatie en zorg;
- mensen de beste zorg die er is bieden door:
Voor wie (doelgroep) is Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba?
F.M.A.A. richt zich op onderstaande vier doelgroepen:
 Ten eerste mannen en vrouwen in de leeftijd van 14 tot 65 jaar en ouder, die verslaafd
zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten of een
combinatie daarvan. Van wie deze gedrag kan leiden tot problemen, waardoor ze fysiek,
mentaal, maatschappelijk en spiritueel niet goed meer functioneren;
 Ten tweede is F.M.A.A. er voor mensen die vrijwillig of onvrijwillig hulp bij ons zoeken
op het gebied van verslaving;
 De derde doelgroep is het netwerk van de client, te weten, de partner, gezin, familie,
buren, vrienden/kennissen, de school, collega‟s en de werkgever;
 De vierde doelgroep is de samenleving in haar geheel, bijvoorbeeld de stigmatiserende
opvattingen over verslaving en verslavingsgedrag, criminaliteit, veiligheid en overlast.
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Zorg-en Hulpverleningsaanbod van Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba.
F.M.A.A. heeft het volgend aanbod:
 een Assessment, Development and Research Center (ADRC): F.M.A.A. houdt zich
bezig met zowel het bundelen van kennis als het verrichten van onderzoek op het gebied
van verslavingszorg (zie aparte brochure);
 Preventieve zorg en GVO: F.M.A.A. houdt zich bezig met het verstrekken van
informatie over middelengebruik, gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO),
consultatie en beleidsadvisering op het gebied van verslaving in het algemeen (zie aparte
brochure);
 Inloopzorg: F.M.A.A. richt zich op een laagdrempelig aanloop-en aanspreekpunt voor
zowel clienten, hun partners, hun familieleden als voor dak-of thuisloze verslaafden (zie
aparte brochure);
 Ambulante zorg: F.M.A.A. houdt zich bezig met „outreach work” om
probleemgebruikers te bereiken die zichzelf niet spontaan aanmelden door het houden
van open spreekuur, door een mobiel team voor thuiszorg en zorg voor dakloze
verslaafden, door kort en langdurende ambulante behandeling en begeleiding voor zowel
volwassen (man/vrouw) en jeugdigen. Tevens richt ambulante zorg zich op dag-of
deeltijdbehandeling en begeleiding om reductie, stabilisatie, verbetering op
sociaal/maatschappelijk gebied te bewerkstelligen en om lichamelijke complicaties te
voorkomen ( zie aparte brochure);
 Klinische zorg: F.M.A.A. richt zich op motivering en bewustwording, op
crisisinterventie, op detox (ontgifting), op kort-en langdurende klinische behandeling en
begeleiding 24 uur per dag (zie aparte brochure);
 Half-Way- House: F.M.A.A. richt zich op het ondersteunen en begeleiden van clienten
bij het zelfstandig wonen en bij het dagelijks functioneren (zie aparte brochure);
 Maatschappelijk herstel/Nazorg: F.M.A.A. richt zich op het ondersteunen en
begeleiden van clienten bij hun terugkeer in de Maatschappij (zie aparte brochure);
 Beschermd wonen: F.M.A.A. richt zich op woonvoorzieningen voor uitbehandelde
chronische verslaafden met psychische en/of psychiatrische problemen (zie aparte
brochure).
 Justitiele zorg: F.M.A.A. houdt zich bezig met zowel Strafrechtelijke opvang van
verslaafden als met Civiel rechtelijke opvang (onder curatelestellng) voor verslaafden.
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