
Familiaal geweld 
opmerken 
volstaat niet.

Familiaal geweld is een veelvoorkomend probleem in onze samenleving. Het treft 
niet alleen vrouwen, maar ook mannen, kinderen, ouders, grootouders en andere 
familieleden. Het geweld kan daarbij vele gedaantes aannemen. De impact hiervan 
op het slachtoffer en zijn nabije omgeving is verwoestend. 

Familiaal geweld is een complex probleem, waar ook vandaag nog veel taboe en 
geheimhouding op rust. Hierdoor blijft het vaak verborgen achter gesloten deuren. 
Familiaal geweld opmerken volstaat dus niet! Kijk niet weg, maar praat erover. 
Doorbreek het taboe, zoek hulp. Voor het te laat is... 

Het is belangrijk om het thema bespreekbaar te maken. Daarom bundelen VZW 
Zijn Beweging tegen Geweld, FJC Mechelen,  HiER  (preventiehuis voor advies 
en info), CGG De Pont, CAW Boom Mechelen Lier en het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Mechelen de krachten. De komende maanden staan 
verschillende activiteiten op de agenda om familiaal geweld onder de aandacht te 
brengen en zo het taboe te doorbreken. 

Kijk niet weg. Praat erover. Doorbreek het taboe.



Activiteitenkalender 
Filmvoorstelling BEYOND met nabespreking (gratis)
Op de dag voor Kerstmis krijgt de 34-jarige Leena (Noomi Rapace) het bericht dat haar moeder op 
sterven ligt. Het naderende einde betekent een terugkeer naar haar verdrongen verleden. Het verdriet 
over haar kindertijd heeft ze al die jaren weggestopt. Het dwingt haar om voor het eerst in haar 

volwassen leven de confrontatie met haar moeder aan te gaan.

 Datum: maandag 17 oktober om 19u00

 Locatie: CC De Steiger (Henri Spillemaeckerstraat 7, 2850 Boom)

 Info en inschrijvingen via https://www.desteigerboom.be/film-beyond 

          of de QR-code. 

Infoavond Family Justice Center (gratis)
Wat is het aanbod van parket en politie in situaties van familiaal geweld? Hoe wordt er 

samengewerkt? Hoe werkt het Zorgcentrum na Seksueel geweld? 

 Datum: woensdag 30 november om 19u00

 Locatie: Stadsschouwburg Mechelen ( Keizerstraat 3)

 Info en inschrijvingen via mail fjc@mechelen.be

Fototentoonstelling BANG en cartoonvoorstelling GEWELDIGE LIEFDE 
(gratis)
vzw Zijn organiseerde onlangs een foto-en cartoonwedstrijd rond familiaal geweld. De sterkste 

inzendingen (een jury o.l.v. Lieve Blancquart selecteerde de foto's en cartoonisten Eva Mouton 

en Kim Duchateau kozen de cartoons) tonen we u tijdens deze voorstellingen. 

 www.vzwzijn.be

 Locatie: Lier & Mechelen
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