Logboek VOC

Wind in de zeilen,
maar de strijdkas
is bijna leeg
Juist nu: steun het VOC!
Het is een ongelofelijk jaar op het gebied van cannabisbeleid, zowel in eigen land als over de grens. Van Utrecht tot
Mexico City en Seattle staat regulering van cannabis op
de agenda. In Nederland is het juist nu zaak om druk op de
ketel te houden: onze overheid moet stoppen met het criminaliseren van cannabis en eindelijk beginnen met reguleren.

Agenda
Het VOC start deze maand een fondswer-

ningen, EMG Faktors) en vrijdag 22 no-

18 - 20 oktober

vingscampagne om de strijdkas weer op

vember (Amsterdam, Cannabis College).

Cultiva Hanfmesse, Eventpyramide, We-

peil te krijgen. Tijdens de cannabisbeurzen
Cultiva in Wenen en Cannafest in Praag en
tijdens de High Times Cup in Amsterdam
gaan we met een VOC promotieteam nieu-

nen, Oostenrijk.

Lobbywerkgroep
De VOC lobbywerkgroep houdt de vinger
aan de pols in Den Haag en informeert de
drugswoordvoerders in de Eerste en de
Tweede Kamer over de ontwikkelingen op
het gebied van cannabis in het buitenland
en het falen van het repressieve beleid van
het kabinet. We werken daarbij samen met
de belangrijkste organisaties in cannabisland, zoals het PCN en de lokale coffeeshopbonden, Encod, het Adviesburo Drugs
van August de Loor, de stichting Drugsbeleid, consumentenbond WeSmoke, stichting Legalize! en stichting Epicurus. In de
afgelopen vijf jaar is het VOC uitgegroeid tot
een veel geraadpleegde bron en vraagbaak
voor journalisten, studenten, academici en
activisten in binnen-en buitenland.

30 oktober
Congres ‘De Transparante Keten: haalbare initiatieven voor regulering van cannabisteelt’, Mediaplaza, Utrecht. Met
o.a. Magda Berndsen, Victor Everhardt,
Paul Depla en Gerard Spong.
1 november
Symposium ‘Neemt de drugsmaffia Nederland over?‘ Lutherse Kerk, Utrecht.
Centrale stelling: De gevolgen van het
drugsverbod voor de (georganiseerde)
criminaliteit in ons land worden schromelijk overschat. Met o.a. Theo de Roos,
Jan Brouwer en Tjibbe Reitsma. Organisatie: Stichting Drugsbeleid.
8 - 10 november
Cannafest 4th International Hemp Fair,
Exhibition Grounds Prague Holesovice,
Praag, Tsjechië.

we donateurs werven onder de deelne-

Wat is het VOC?

mende ondernemers. Dit najaar publiceert

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, opgericht na het
eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag,
december 2008. Het VOC strijdt voor
rechtvaarig en rationeeel cannabisbeleid
en tegen betutteling en repressie.
Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/vocnederland.org

het VOC een nieuwe actuele brochure over
cannabis en in november organiseren we
samen met de Belgische Mambo Social
Club een Europese tournee van de Amerikaanse bestseller-auteur Doug Fine, die
komt vertellen over zijn fenomenale boek
'Too High To Fail: Cannabis and the New
Green Economic Revolution'. De data voor
Nederland: zaterdag 16 november (Gro-
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Direct beroep
Als we iets niét graag doen is het onze
hand ophouden, maar in dit VOC Logboek willen we bij wijze van uitzondering
een direct beroep doen op de lezers van
Highlife. Of je nu consument bent, ondernemer of allebei: zonder jouw steun kan

En waarom zou ik het
VOC steunen??
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het VOC niet functioneren. Via de VOCwebsite kun je direct digitaal doneren;
desgewenst anoniem en al vanaf vijf euro,
de prijs van een gram buitenwiet. Betalen
kan op acht verschillende manieren, waaronder iDeal. Scan de QR-code of ga naar

www.voc-nederland.org/steun-voc
Met je donatie draag je bij aan het behoud
van onze cannabiscultuur, een sterke stem
in politiek Den Haag en de VOC evenementen
Cannabis Bevrijdingsdag en het Cannabis Tribunaal. Alvast heel erg bedankt voor je steun!
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Met een gids langs de
Jamaicaanse wietvelden
Door: redactie Highlife

Toeristen die Jamaica bezoeken, kunnen sinds kort heuse
wietplantages bezoeken en samples testen. Het bedrijf Jamaica Max biedt die tours via onder andere filmpjes op YouTube aan. Liefhebbers van lokale Jamaicaanse Purple Kush
of Pineapple Kush zijn enthousiast.

waarschijnlijk betere wiet roken dan wat ik
hier krijg, maar toch; het is iets speciaals
om in het gebied waar Bob Marley opgroeide lokale wiet te roken.”

Volgens het bedrijf staan bezoekjes aan bij-

the finest herb to smoke weed in Jamaica.

Niet voor de eerste keer pogen cannabisac-

voorbeeld Nine Mile, de geboorteplaats van

Learn how to buy weed in Jamaica and

tivisten op Jamaica cannabis legaal te krij-

Deelnemers aan de tour moeten wel eerst een
spliff met hun gids roken. Daarmee bewijzen ze
dat ze geen undercover politieagent zijn.
Bob Marley, op het programma. Ook Negril

smoke weed with the coolest people in Ja-

gen. Daarmee zou de economie uit het slop

staat op de lijst. Jamaica Max: "I can intro-

maica!" Overigens moeten deelnemers aan

gehaald kunnen worden, omdat er volgens

de tour wel eerst een spliff met hun gids
roken. Daarmee bewijzen ze dat ze geen
undercover politieagent zijn.

50 dollar

duce you to some high grade ganja! Negril
is home of the best marijuana buds in the
world, with Orange Hill as the place to find

Een lokale kweker uit Nine Mile heeft tegen journalisten verteld dat hij inmiddels al
Amerikaanse, Duitse en Russische toeristen bij zijn velden heeft mogen begroeten.
Inclusief het samplen van enige testbuds
zou die tour 50 dollar per toerist hebben
gekost. Een Amerikaanse toerist die anoniem wilde blijven, vertelt: “Thuis kan ik

de cannabisten dan veel meer toeristen
naar het eiland zouden komen. Bovendien
zou de legale wiet de criminaliteit op het
eiland doen verminderen.
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