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Huiselijk geweld, praat er over op de Dag van het Delen op 17 oktober
Kans op huiselijk geweld 10 maal groter dan kans op woninginbraak

Woensdag 17 oktober organiseert de vrouwenopvang voor de eerste keer de Dag van het Delen. Op
deze dag vraagt de vrouwenopvang extra aandacht voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Op 9
plaatsen in het land gaan cliënten en medewerkers van de vrouwenopvang de straat op om mensen
te motiveren niet langer te zwijgen over huiselijk geweld. In Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Delft,
Goirle, Leiden, Leeuwarden, Vlissingen en Zwolle vindt de Durf te delen-actie plaats.
Ernstig en frequent huiselijk geweld treft jaarlijks meer dan 200.000 mensen, vooral vrouwen.
Ongeveer 1 miljoen mensen is jaarlijks slachtoffer van lichtere vormen van huiselijk geweld. Het is een
van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven en zorgt bij de slachtoffers en het gezin voor
veel fysiek en geestelijk leed. De kans dat iemand slachtoffer wordt van huiselijk geweld in Nederland
is 1 op 15. In vergelijking, de kans op een woninginbraak is 1 op 170 en de kans op auto-inbraak is 1
op 70. Huiselijk geweld komt te vaak voor en er is nationale bewustwording nodig om het aantal
slachtoffers te laten dalen.

Niet alleen slachtoffers en plegers lijden onder huiselijk geweld. Een vergeten groep is de kinderen die
getuige zijn van het geweld. Onderzoek wijst uit dat de impact voor kinderen groot is. Zij kunnen zowel
geestelijk als lichamelijk problemen ondervinden of problematisch gedrag gaan vertonen.

De Dag van het Delen is onderdeel van de social media campagne van de vrouwenopvang Maak van
huiselijk geweld geen geheim. Durf te delen. De campagne is gestart met een facebookpagina,
website, een speciaal gemaakte clip van het nummer ‘’Laat mij nu maar vrij’’ van zangeres Do en een
handtekeningenactie voor een nationaal actieprogramma tegen huiselijk geweld.

Facebookpagina en website
Op de website www.ikdurftedelen.nl staat informatie over de campagne, wat krachtambassadeurs zijn,
wat je kunt doen tegen huiselijk geweld en informatie over de Dag van het Delen. Bekijk op
www.facebook.com/vrouwenopvang wat jij kunt doen.
Iedereen die de facebookpagina bezoekt kan ook krachtambassadeur worden.

Noot voor de redactie:
De vrouwenopvang (voor publicatie)

De vrouwenopvang biedt veilige opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen. Jaarlijks
worden ruim 14.000 cliënten waaronder 3.700 kinderen door 2.500 gemotiveerde medewerkers
opgevangen, ondersteund en begeleid. De vrouwenopvang heeft zich vanuit de Blijf van mijn Lijf
gedachte ontwikkeld tot een landelijk dekkend netwerk met 7 x 24 uurs laagdrempelige, direct
toegankelijke (crisis)opvang. De vrouwenopvang richt zich, naast individuele hulpverlening, ook op het
verbeteren van de maatschappelijke positie van vrouwen, onder meer door scholing en toeleiding naar
werk. De vrouwenopvang heeft in 2011 de Joke Smit prijs gewonnen.

De vrouwenopvang maakt deel uit van de Vereniging Federatie Opvang (de branchevereniging voor
de maatschappelijke opvang, begeleid & beschermd wonen en de vrouwenopvang).
Voor meer informatie, kijk op www.ikdurftedelen.nl en op www.opvang.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernd Timmerman, hoofd communicatie, tel. 06 511 91 660.

