300 slachtoffers van huiselijk geweld ''hangen hun vuile was buiten''
Meer dan 300 slachtoffers van huiselijk geweld hangen de vuile was buiten op 8 maart op het
Spuiplein in Den Haag om zo het taboe dat heerst op het praten over huiselijk geweld te
doorbreken. 200.000 Nederlanders en 62 miljoen Europeanen zijn ieder jaar slachtoffer van
geweld achter de voordeur. Jaarlijks overlijden in ons land 50 tot 70 vrouwen aan de gevolgen
van huiselijk geweld. De voornamelijk vrouwelijke slachtoffers willen dat het zwijgen over
huiselijk geweld wordt doorbroken. Daarom hangen zij de vuile was wel buiten.
De Federatie Opvang, de organisator van de actie, zegt ''dat de overheersende gedachte is dat
je familiezaken binnenskamers moet houden. Schaamte is er omdat je zichtbaar bent
mishandeld, maar ook onzichtbaar want geweld geeft meer dan alleen blauwe plekken.
Slachtoffers zeggen nu ''weg met het taboe om niet te spreken over huiselijk geweld.''
19 kunstenaars steunen de moedige actie van de vrouwen en hebben een kunstwerk
beschikbaar gesteld om zo Nederlanders uit te nodigen om de mond open te doen over geweld
in de privé sfeer.
Op een catwalk laten modellen de creaties van de kunstenaars zien. DJ Bettina Holwerda,
musicalster, begeleidt de presentatie met muziek. Bettina Holwerda steunt de actie: ''losgaan
in huis en fysiek geweld tegen je geliefde of kinderen, ik word er misselijk van. Je huis moet
een plek zijn waar je warmte, liefde, geborgenheid en rust vindt en niet een plek waar je bang
moet zijn. Ik help dan ook heel graag mee om geweld achter de voordeur te stoppen''
De 19 kunstenaars die meewerken zijn: Ada Breedveld, Berthilde Bouman, Ellen van Putten,
Els Menkveld-Kempers, Erik Sok, Henk Veen, Janny Bouman, John Dejevij, Joke Proper,
Léonie Sazias, MARIJ-MAN, Mariska Karto, Nico van Oosten, Patricia Steur, Rian van
Nieuwkerk, Salwa Jabli, Thomas Boerma, Toyah van de Ven en Wilma Veen
De uitingen van de kunstenaars zijn ook te zien op de site van de Federatie Opvang te zien,
www.opvang.nl.
De manifestatie vindt plaats op het Spuiplein in Den Haag van 11.00 - 12.15 uur op
8 maart. Deze dag is gekozen omdat het dan Internationale Vrouwendag is.
Pers is van harte welkom.
Links:
http://www.opvang.nl/site/item/hangjevuilewaswelbuiten

