
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 Kind-
ermishandeling 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.



Bijscholing: Vechten voor de liefde 

 Datum: dinsdag 22 november om 13u00

 Locatie: CGG De Pont (Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen)

 Inschrijven kan tot en met 30 oktober via deze link.

De bijscholing is voor professionals. Gelieve bij de inschrijving je naam en 
organisatie te vermelden. Deelname is gratis. 

Programma

13u00  Ontvangst @CGG De Pont

13u45  Welkom & inleiding (Tom van Waterschoot)

14u-16u00 Vechten voor de liefde 
  EFT (emotionally focused therapy) in de aanpak van   
  familiaal geweld. (Gastsprekers Jef Slootmaeckers en   
  Lieven Migerode)

16-18u00 Netwerkmoment en infomarkt van Mechelse diensten  
  met een hulpaanbod in situatues van familiaal geweld

18u00  Aperitief en broodjes

19u00  De donkere kant van de liefde! 
  Concert met Deborah Ostrega en Ernst Löw. 
  Getuigenissen door ervaringsdeskundigen.

20u30  Slot
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https://docs.google.com/forms/d/1P1WIg3tAhvepbsW9eJ4zg2a7RxKCxHujqV9ZBAyOZ4w/edit

