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Eenmalig magazine van de Vrouwenopvang op Internationale Vrouwendag
Online magazine over huiselijk geweld
Vandaag op 8 maart – Internationale Vrouwendag – is de lancering van het digitale magazine
“‘de Vrouwenopvang. Een krachtig verhaal’’ Het magazine geeft een kijk in de wereld van de
Vrouwenopvang met als doel huiselijk geweld zichtbaarder te maken en het taboe dat er op heerst te
helpen doorbreken. Dit digitale magazine maakt onderdeel uit van de campagne ‘’Maak van huiselijk
geweld geen geheim. Durf te delen’’.
Het magazine “‘de Vrouwenopvang. Een krachtig verhaal’’ is vanaf 8 maart onder meer te vinden op:
www.eenkrachtigverhaal.nl
Campagne: maak van huiselijk geweld geen geheim. Durf te delen.
1 op de 15 mensen in Nederland is slachtoffer van huiselijk geweld. Dat is veel, terwijl er nog steeds
een taboe rust op om er open over te spreken. De Vrouwenopvang verwacht met dit magazine weer
een groot aantal mensen te bereiken om zo een bijdrage te leveren aan meer openheid over een
onderwerp dat heel veel mensen raakt.
Met de social media campagne wil de Vrouwenopvang mensen ''wakker schudden'' en juist wel over
huiselijk geweld praten. Alleen zo wordt het zoeken van hulp en het praten over geweld achter de
voordeur uit de taboesfeer gehaald doordat mensen hun ervaringen delen, hulp bieden en hulp
zoeken. Op de website www.ikdurftedelen.nl staat informatie over de campagne. De campagne is in
september 2012 gestart.
Noot voor de redactie
De Vrouwenopvang biedt al meer dan honderd jaar veilige opvang en begeleiding aan vrouwen en
hun kinderen. Jaarlijks worden ruim 12.000 cliënten waaronder 3.300 kinderen door 2.500
gemotiveerde medewerkers opgevangen, ondersteund en begeleid.
Vrouwenopvanginstellingen bieden een breed scala aan hulpverlening om huiselijk geweld te
voorkomen en stoppen. Ook heeft de Vrouwenopvang een rol in het doorbreken van het taboe dat rust
op deze problematiek in de maatschappij; en aandacht vragen voor de positie van slachtoffers en hun
kinderen. In 2011 heeft de Vrouwenopvang de Joke Smit prijs gewonnen, een Nederlandse
regeringsprijs voor een fundamentele bijdrage aan de verbetering van de positie van vrouwen in
Nederland.”
De Vrouwenopvang maakt deel uit van de 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

