
Waarom zijn wij hier?
Voordat wij bij NA binnenkwamen, konden wij ons leven niet 

aan. Om het leven te kunnen accepteren en ervan te genieten 
zoals anderen, hadden we iets extra’s nodig. We dachten dat 
in drugs gevonden te hebben. Wij plaatsten het gebruik van 
drugs boven het welzijn van onze kinderen, partner en familie. 
We moesten koste wat het kost aan drugs komen. Wij hebben 
heel wat mensen ernstige schade berokkend, maar bovenal 
hebben wij onszelf ernstig tekortgedaan. Door ons onvermogen 
om verantwoordelijkheid te nemen, veroorzaakten wij in feite zelf 
onze problemen. Het leek erop alsof we niet konden omgaan met 
het leven zoals dat komt.

De meesten van ons beseften dat zij door hun verslaving 
langzaam maar zeker zelfmoord pleegden. Omdat verslaving zo’n 
sluwe vijand van het leven is, konden we het echter niet langer 
opbrengen om er iets tegen te doen. Velen van ons belandden 
in de gevangenis of zochten hun toevlucht in de geneeskunde, 
godsdienst of psychiatrie. Geen enkele aanpak was voor ons 
afdoende. Onze ziekte verergerde en stak telkens weer de kop 
op totdat wij in wanhoop hulp zochten bij elkaar, bij NA-Anonieme 
Verslaafden.

Bij NA leerden we inzien dat wij zieke mensen zijn. Wij lijden 
aan een ziekte waarvoor geen enkele geneeswijze bekend is. 
Toch is het mogelijk om de ziekte op een zeker  moment te 
bedwingen en dan is herstel mogelijk.
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