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k ben Mirte, 18 jaar en woon sinds november 2014 bij
Fier. Hiervoor was ik een erg beïnvloedbaar meisje.
Ik wilde altijd ergens bij horen, dus deed ik alles voor
anderen om er bij te horen. Ik was niet veel thuis, altijd
met vrienden. Hierdoor kreeg ik veel ruzie met mijn
ouders omdat ik geen goede dingen deed. Mijn ouders zijn in
deze periode ook gescheiden waardoor ik geen zin meer had
om thuis te zijn. Ik zat in de knoop met mijzelf en het ging
bergafwaarts. Het contact met mijn moeder is verbroken,
waar ik erg veel moeite mee heb gehad. Nu ik in behandeling
ben bij Fier heb ik gemerkt dat ik persoonlijk sterker ben
geworden en ik ook bewuster ben van mijn gedrag. Ik sta
nu heel anders in het leven nu ik deze behandeling heb
gehad. Het heeft mij geholpen om nu beter naar mijzelf en
mijn toekomst te kunnen kijken. Ik ga de toekomst positief
tegemoet.
Binnenkort organiseer ik een groot feest waarbij de opbrengst
naar War Child gaat. Ik werd hierover geïnterviewd voor dit
magazine. Je leest dit verhaal op pagina 58.
Veel leesplezier!

Mirte
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INTERVIEW

KUNDA &
DE PSYCHIATER

I

nmiddels zijn we alweer bijna twee jaar verder en zien
Kunda en Cecil elkaar nog regelmatig voor een goed
gesprek. ‘Als ik problemen heb, maak ik een afspraak met
je’, zegt Kunda tegen de vrouw met de grote bos krullen
die tegenover haar zit. ‘Jij hebt altijd een oplossing voor
me.’ Vandaag zijn de rollen omgedraaid. De psychiater zit
lekker onderuitgezakt in de stoel, Kunda stelt de vragen. En
natuurlijk gaan de eerste vragen over Afrika, het continent
waar Kunda geboren is.

KUNDA WAS EEN VAN DE EERSTE
CLIËNTEN DIE CECIL PRINS NA HAAR
AANSTELLING ALS PSYCHIATER
BIJ FIER ZAG. JA, ZO’N EERSTE
GESPREK MET EEN NIEUWE
PSYCHIATER IS VERREKTE LASTIG,
MAAR TOCH VERTELDE KUNDA
OPEN OVER HAAR LAND, HAAR
FAMILIE, HAAR OUDERS EN OVER
ZICHZELF. EN DAT MAAKTE INDRUK.
DAAR KRIJG JE ALS PSYCHIATER
ZELFVERTROUWEN VAN.

BEN JE WELEENS IN AFRIKA GEWEEST?
Cecil: ‘Ja, één keer. Dat was in augustus 2014, een maand voordat
ik bij Fier kwam werken. Ik mocht in Zuid-Afrika naar een wereld
congres over kinder- en jeugdpsychiatrie en global mental health.
Het was op die plek dat ik de beslissing maakte om bij Fier met
slachtoffers van buitenlandse mensenhandel te gaan werken. Ik
twijfelde of ik wel met die doelgroep moest gaan werken, vooral
vanwege de oneerlijke strijd om een verblijfsvergunning van veel
van de vrouwen hier. Dat idee maakte me bij voorbaat al ziek. Ik
was bang om me machteloos te voelen. Maar in Zuid-Afrika leerde
ik Afrikaanse kinder- en jeugdpsychiaters kennen die al hadden
samengewerkt met mijn nieuwe collega’s bij Fier. Toen realiseerde
ik dat ik er niet alleen voor zou staan, dat er altijd nog die Afrikanen
waren die me konden helpen. Dat was het moment waarop ik het
aandurfde.’ Kunda: ‘Voel je je nu nog steeds happy hier?’ Cecil:
‘Ja. En als ik me een keertje machteloos voel, ben ik hier niet alleen.
Er is bij Fier altijd wel iemand die zegt: het komt goed, we lossen
het op. En er zijn gelukkig ook genoeg successen, zoals jouw
verblijfsvergunning.’ Kunda: ‘Ja, het duurde heel lang en ik was er
erg onzeker over. Al vanaf 2012 heb ik op die vergunning gewacht
en de procedure werd tussentijds stopgezet. Dat was een moeilijke
tijd. Maar vorig jaar is het eindelijk gelukt. Wat was ik blij. Om het
te vieren heb ik haring gegeten, zo - hup - achterover, zoals jullie
Nederlanders dat doen.’

VOND JE AFRIKA MOOI?
Cecil: 'Ja, ik vond het fantastisch. Ik weet niet of Zuid-Afrika een
heel goed beeld geeft van heel Afrika, maar ik heb er veel geleerd
en gezien. Het onderscheid tussen zwart en wit is daar nog heel
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erg gaande - het is allemaal nog zo gescheiden. Ook over trauma
verwerking heb ik daar geleerd. Afrikaanse vrouwen zeggen: ik
moet vooruit kijken, naar de toekomst. Dat vond ik zo mooi. Hier
in het Westen willen we altijd maar naar het verleden kijken, terwijl
vooruitkijken juist zo goed kan zijn. Hoe is jouw land eigenlijk?’
Kunda: ‘Zambia is mooi. Er zijn veel wilde dieren, zoals slangen en
honden. En het weer is er mooi, want de zon schijnt er altijd. Toch
heb ik er niet zulke goede herinneringen aan.’ Cecil: ‘Er is heel wat
gebeurd met je in jouw land…’ Kunda: ‘Ja. Ik moest vluchten. En
nu ben ik hier, op Rena.’

HOE VIND JE HET OM MET DE VROUWEN VAN RENA
TE WERKEN?
Cecil: ‘Geweldig. Ik leer veel van ze. Ze zijn in een heel andere
omgeving opgegroeid, waar de dingen anders werken dan hier. Het
is verrijkend om al die verschillende levensverhalen te horen. En die
creativiteit! Jullie zijn heel goed in het vinden van oplossingen. Voor
van alles. Dat vind ik zo heerlijk om te zien. Ook hoe jullie met het
geloof omgaan. Bijna alle vrouwen op Rena zijn gelovig. Ik weet
nooit zo goed wie christen is of moslim, en het mooie is dat dit ook
helemaal niet belangrijk lijkt te zijn; de manier waarop jullie over
het geloof denken is gelijk. Ondanks de gruwelijke dingen die jullie
hebben meegemaakt, weten jullie heel veel positiefs uit het geloof
te halen. Het geeft jullie steun, ook als het op z’n allerdonkerst is.
Daar heb ik bewondering voor. De veerkracht die jullie hebben… Je
leeft met littekens, maar je leeft wél.’

33

CECIL:

‘DE VEERKRACHT
DIE JULLIE HEBBEN…
JE LEEFT MET
LITTEKENS, MAAR
JE LEEFT WÉL’
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KUNDA: ‘OM

MIJN VERBLIJFSVERGUNNING
TE VIEREN HEB IK HARING GEGETEN,
ZO - HUP - ACHTEROVER, ZOALS JULLIE
NEDERLANDERS DAT DOEN’

33
Kunda: ‘Ik heb van jou geleerd dat ik sterk moet zijn. En dat ik altijd
de blije en mooie dingen in mijn leven moet opzoeken, ook als ik het
moeilijk heb. Als je vrolijk bent, voel je je beter. Soms lukt dat. Dan
ga ik winkelen of lees ik een boek.’ Cecil: ‘Ik heb gehoord dat je een
bekende verschijning bent in de bibliotheek.’ Kunda: ‘Ja, ik lees heel
veel. Ik hou van romans en spannende boeken. Harlan Coben vind
ik een goeie schrijver. Ik word ook blij van de kinderen die bij ons op
de groep wonen.’ Cecil: ‘Je bent als een tante voor ze. Volgens mij
heb jij van alle vrouwen in Rena de meest volle agenda. Je ben het
drukst van allemaal. Je doet een opleiding in de zorg, verzorgt hier
de dieren en je doet ook vrijwilligerswerk toch?’ Kunda: ‘Ja, ik doe
vrijwilligerswerk in zorgcentrum Greunshiem. Daar zet ik koffie en
thee en doe ik activiteiten met oude mensen. Leuke dingen. Ik geef
ze koekjes en ik praat met ze. Ze zitten vol met mooie verhalen over
hun leven. En ze geven me veel complimenten. Dat vind ik leuk. Ook
stellen ze me heel veel vragen. Over mijn land en over mijn haar. En
ze willen altijd weten wat we die dag gaan doen.’

IS HET MOEILIJK OM TE WERKEN MET MENSEN UIT
ANDERE CULTUREN?
Cecil: ‘Al aan het begin van mijn studie geneeskunde ben ik
betrokken geraakt bij projecten in de kinder- en jeugdpsychiatrie en
jeugdzorg in Oekraïne. Daar verstond ik natuurlijk niemand. Toen
leerde ik dat je heel goed kunt communiceren zonder dat je de taal
begrijpt. Non-verbaal zegt iemand ook al heel veel, vaak zelfs nog
meer dan met woorden. Ik woon niet in Friesland, maar ik zie hier
bij Fier in Leeuwarden dat de non-verbale taal van Friezen weer heel
anders is dan in Drenthe, waar ik vandaan kom. Ik ben altijd heel
nieuwsgierig naar die verschillen; ze leren me ook veel over mijn
eigen cultuur. Maar soms is het best lastig hoor, als je elkaars taal
niet spreekt. Sommige verhalen moet je gewoon in je moedertaal
kunnen vertellen. Als het over je trauma’s gaat, bijvoorbeeld. Dan
zou ik willen dat ik alle talen van de wereld spreek. Kunda: ‘Ik
vind het ook leuk hoor, al die verschillen. In Nederland is het echt
heel anders dan bij ons in Zambia. Een meisje van zestien kan hier
gewoon roken. Dat is heel normaal. Maar in mijn land kan dat niet.
Dat is niet goed voor je. Mijn moeder zei altijd: Kunda, je moet nooit
in je hele leven gaan roken.’
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VIND JE HET WERK BIJ FIER LEUK?
Cecil: ‘Jazeker! Werken met moeders en kinderen vind ik het aller
mooiste om te doen. Ik ben blij dat ik iets voor ze kan betekenen. Ze
hebben al zoveel meegemaakt en nog steeds. Er zijn zoveel dingen
waarover ze zelf niet mogen beslissen, zoveel dingen waarop ze zelf
geen invloed hebben, bijvoorbeeld hun verblijfsprocedure. En dat
maakt dat ze het vaak moeilijk hebben. Dat ik dan iets kan doen om
ze te helpen, vind ik fijn. Toch is het soms best zwaar. Het zijn heel
heftige verhalen. Hoe vind jij het bij Fier?’ Kunda: ‘Ik vind het leuk
hier. Ik woon in een groep met vrouwen van over de hele wereld.
Van iedereen leer ik weer iets anders. Hier op de Veilige Veste van
Fier heb ik ook een vriendin. Met haar doe ik leuke dingen. Films
kijken, bijvoorbeeld.' Cecil: ‘Van die enge films zeker?’ Kunda: ‘Ja,
daar ben ik gek op!’ Cecil: ‘Ik haak af bij twaalf-plus films, hoor.
Daar ga ik heel eng van dromen.’ Kunda: ‘Hahaha.’ Cecil: ‘Echt!’

WAAROM BEN JE EIGENLIJK PSYCHIATER
GEWORDEN?
Cecil: ‘Mijn droom was om tropenarts te worden. Maar ik kwam er
al snel achter dat ik het helemaal niet zo interessant vind hoe het
lichaam werkt. In de geneeskunde wordt de mens vaak opgedeeld
in losse onderdelen: de nier, het hart en ga zo maar door. Ik miste
het kijken naar de mens als totaal en dan vooral ook in interactie
met de anderen en de wereld om hem heen. Welke invloed hebben
mensen op elkaar? Wat gebeurt er tussen vader, moeder en kind?
Dat soort dingen. In de Oekraïne heb ik veel met kinderen gewerkt
die in een kindertehuis verbleven. Niemand keek naar deze kleintjes
om, waardoor hun ontwikkeling bijna helemaal stil stond en ze
bijna niet groeiden. Hoe dat proces werkt, vind ik de moeite waard
om te onderzoeken. Gelukkig krijg ik bij Fier ook de ruimte om
onderzoek te doen. Momenteel doe ik onderzoek naar de kinderen
van de vrouwen op Rena.’ Kunda: ‘Ik wil later in de zorg werken.
Bij zoiets als Greunshiem. Met oudere mensen vind ik leuk, of met
mensen met het syndroom van Down. Gewoon mensen helpen,
want dat vind ik het leukst van allemaal.’ Cecil: ‘Op Rena doe je
dat ook al hoor. Jij kunt onzichtbaar voor mensen zorgen. Jij toont
altijd belangstelling in anderen. Als er iemand weet hoe het met
iedereen op de groep gaat, ben jij het wel. Je houdt iedereen goed

Kunda (21) kwam samen met haar zus vanuit Zambia naar

Cecil Prins (37) is zowel kinder- en jeugdpsychiater als

Nederland. Vanaf de zomer van 2014 tot en met de zomer van
2015 verbleef ze bij Fier in opvangvoorziening Rena. Nu woont ze
in Gaja. Kunda volgt de opleiding dienstverlening (helpende zorg,
niveau 1), is dol op lezen (het liefst thrillers) en verzorgt de dieren
op de FiereFarm. Daarnaast loopt ze stage bij de afdeling Facilitair
van Fier en doet ze vrijwilligerswerk bij zorgcentrum Greunshiem.

volwassenpsychiater. Bij Fier richt zij zich met name op de
diagnostiek en behandeling van zwangeren en moeders met jonge
kinderen. Naast Rena is ze ook verbonden aan het Infant Mental
Health team en de onderzoeksgroep van Fier. Haar onderzoeks
vragen zijn gekoppeld aan de IMH zorg. Ze combineert het klinisch
werken met het doen van onderzoek naar de kinderen van de
vrouwen op Rena. Daarnaast neemt ze deel aan het overleg over
zwangere vrouwen binnen het Medisch Centrum Leeuwarden.
Cecil is getrouwd en moeder van een zoon en een dochter.

in de gaten. Ik denk dat er heel veel mensen heel blij met jou zijn.’
Kunda: ‘Dankjewel. Wat mooi dat je dat zegt.’

IK HEB NOG EEN LAATSTE VRAAG: VAN WELKE
MUZIEK HOU JE?
Cecil: ‘Van heel veel soorten. Ik ga regelmatig met mijn man naar
concerten en festivals toe. Muziek met een beetje tempo vind ik
leuk. En rockmuziek, lekker hard. Heerlijk. En jij?’ Kunda: ‘Ik hou
van bijna alles, Europees, Afrikaans, Amerikaans…’ Cecil: ‘Ze
noemen jou Beyoncé, nu je zulke lange haren hebt.’ Kunda: ‘Haha,
ja dat klopt. Ik kan ook zo dansen als Beyoncé. Cecil: ‘Hmmm,
dansen. Dat zouden we hier misschien wat vaker moeten doen.
Mee eens?’ Kunda: ‘Eens.’

HEB JE HUISDIEREN?
Cecil: ‘Haha, ja. Ik heb zowat een hele dierentuin. Ganzen, kippen,
konijnen, katten en duiven. Drie van de gansjes die bij ons geboren
zijn, verblijven nu op de mini-boerderij van Fier.’ Kunda: ‘Ik wil heel
graag een hond. Een kleintje hoor, een Franse buldog.’ Cecil: ‘Ik
weet nog dat je eens een heel mooi schilderij hebt gemaakt van
een hond van een van de mentoren.’ Kunda: ‘Ja, dat hangt op
mijn kamer. Heb jij ook kinderen?’ Cecil: ‘Twee. Een dochter van
veertien en een zoon van twaalf. In Nederland zeggen ze altijd dat
ik zo’n jonge moeder ben, terwijl de Afrikaanse vrouwen zich altijd
afvragen of ik niet een beetje aan de oude kant ben, haha.’ Kunda:
‘Ja, bij ons krijgen de vrouwen vroeg kinderen. Dat is heel normaal.’
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SEKSUEEL GEWELD. LADY GAGA
SCHREEF ER KORTGELEDEN EEN
NUMMER OVER: TILL IT HAPPENS TO
YOU. GAGA VRAAGT MET DEZE SONG
AANDACHT VOOR DE VELE JONGEREN
DIE JAARLIJKS SLACHTOFFER WORDEN
VAN AANRANDING EN VERKRACHTING.
IN NEDERLAND KUNNEN WE DAAR
OVER MEEPRATEN. NAAR SCHATTING
WORDEN IN ONS LAND IEDER JAAR
62.000 KINDEREN VOOR DE EERSTE
KEER SLACHTOFFER VAN EEN VORM
VAN SEKSUEEL GEWELD.

En dan nog dat onnoemelijke verdriet. De 19-jarige Rochelle* die van
haar vijfde tot haar negende door haar vader werd misbruikt, weet
niet of het ooit nog goed komt. ‘Mensen zeggen wel eens dat de pijn
en het verdriet vanzelf wel weer overgaan’, zegt ze, ‘maar ik weet niet
of dat zo is. Mijn littekens zijn nog altijd zichtbaar en voelbaar. Ik wil
een normaal persoon zijn, maar dat lukt me gewoon niet.’
Lamers benadrukt dat niet ieder slachtoffertje van seksueel misbruik
het hele gevolgenpakket te verstouwen krijgt. Wat er uiteindelijk
overblijft verschilt per kind en per situatie. Terwijl de een levenslang
heftige psychische en lichamelijke problemen ervaart, heeft de ander
op latere leeftijd nagenoeg geen last meer van het misbruik.
Wat in ieder geval in de meeste gevallen wél wordt beschadigd, is

Eén op de drie kinderen maakt ooit een vorm van seksueel misbruik
mee, becijfert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel
Geweld tegen Kinderen. Emeritus hoogleraar kindermishandeling
Francien Lamers is iets voorzichtiger in het geven van cijfers, maar
van één ding is ze zeker: ‘Benadruk alsjeblieft dat de meeste plegers
NIET de vader zijn', zegt ze. 'Dat is belangrijk, want die fabel blijft
maar hangen, lijkt er niet uit te rammen.' Lamers, die gedurende
haar carrière veel misbruikte kinderen zag, vervolgt: 'Ongeveer zestig
procent van de plegers is bekend bij het kind, maar dat zijn géén
gezins- of familieleden; het zijn vrienden van het gezin, babysitters,
mensen van het kinderdagverblijf, coaches van de sportclub, de buren,
noem maar op.' Zo'n dertig procent van de plegers van seksueel
geweld bij kinderen is wél gezins- of familielid. 'Vaders, stiefvaders,
moeders, opa's, oma's, broers, zussen, neefjes, nichtjes...'

GEVOLGEN VAN SEKSUEEL GEWELD
De lijst met mogelijke gevolgen van seksueel geweld die Lamers
desgevraagd per mail opstuurt is schrikbarend. In het algemeen:
gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de neuro
logische, psychologische, sociale én intellectuele ontwikkeling.
In het bijzonder: een verhoogd risico op (lifetime!!) diagnose van
verschillende psychiatrische stoornissen, hogere niveaus van
zelfbeschadiging, grotere afhankelijkheid van alcohol en drugs,
hoger risico op verstoringen in de psychobiologische ontwikkeling,
verminderde fysieke gezondheid en een veel groter risico op een
verstoorde cognitieve ontwikkeling.
Maar we zijn er nog niet. Seksueel misbruikte kinderen doen veel
vaker aan risicovolle seks, beginnen eerder met seks, hebben meer
seksuele partners en een vergroot risico op tienerzwangerschap. Ze
hebben bovendien meer moeite met het aangaan en behouden van
volwassen sociale rollen, zoals een kwalitatieve relatie en een goed
betaalde baan. Ook hebben ze meer moeite met het ontwikkelen van
effectieve ouderschapsvaardigheden en meer kans op delinquent
gedrag.

het basisvertrouwen van deze kinderen, zegt Wyjanda Walsweer.
Walsweer is GZ-psycholoog bij Fier en werkt veel met misbruikte
kinderen, onder wie Rochelle. 'Kinderen met deze achtergrond weten
nog maar moeilijk wie ze kunnen vertrouwen en wat anderen van
hen willen', zegt ze. 'Dat heeft invloed op de hechting. Als kind wil
je blindelings op een ander kunnen vertrouwen, je wilt steun ervaren
van de mensen om je heen. Is dit vertrouwen beschadigd, dan kun
je hier je hele verdere leven last van hebben. Het werkt door in latere
relaties, in hoe je je eigen grenzen bewaakt (foute relaties aangaat)
en hoe je over andermans grenzen heen gaat (zelf pleger wordt van
een seksueel delict).'

SCHADE BEPERKEN EN VOORKOMEN
Adequate professionele hulp kan veel schade beperken en zelfs
voorkomen, zeggen Lamers en Walsweer. Toch blijkt uit informatie
van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) dat in Nederland slechts
18 procent van de misbruikte kinderen wordt behandeld. ‘Dat is
ontzettend weinig’, zegt Lamers. ‘En waarom? Niemand weet het
precies. Daar wordt veel te weinig onderzoek naar gedaan. Het heeft
waarschijnlijk met verschillende factoren te maken. Die dubbele toe
stemming, bijvoorbeeld. Ouders die beiden wettelijke bevoegdheid
hebben over het kind, moeten alle twee toestemming geven voor
een behandeling. En als dan toevallig de vader degene is die het kind
misbruikt, kun je op je vingers natellen dat zo’n vader niet wil dat zijn
zoon of dochter in behandeling gaat. Want dan komt er vaak nog
veel meer narigheid boven tafel. Ouders die hun kind mishandelen
zijn bovendien doodsbang dat het kind uit huis wordt geplaatst en
dus maar geen behandeling.’ Lamers noemt nog een factor: een aan
zienlijk deel van de ouders wil - om uiteenlopende redenen - geen
aangifte doen. En geen aangifte betekent dat het misbruik juridisch
niet bewezen is. Lamers: ‘De hulpverleners die vervolgens in beeld
komen, houden vaak de boot af. Ja, u denkt dat uw kind misbruikt
is, maar er zijn geen bewijzen dus wij kunnen er ook niets mee.’ Dan
is er nog de onkunde, zegt de hoogleraar. ‘Veel hulpverleners hebben
weinig kennis over seksueel misbruik en missen daardoor signalen.

* Lees het volledige verhaal van Rochelle op pagina 18.
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FEITEN EN CIJFERS SEKSUEEL
GEWELD TEGEN KINDEREN
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We zien het vaak genoeg: kinderen die vanwege hun afwijkende
gedrag gauw een stempel als ADHD krijgen, zonder dat er wordt
gekeken naar eventueel trauma.’
Kwalijk. Zeker als je weet dat tweederde van de slachtoffers die geen
behandeling krijgt opnieuw slachtoffer wordt. Dit omdat ze zichzelf
niet voldoende kunnen beschermen. Er geldt bovendien niet alleen
een risico voor de slachtoffers zelf, maar ook voor hun nazaten. Ivanka
van Delft, een promovendus van Lamers, promoveerde begin 2016
met haar onderzoek Talking about feelings: Mother-Child emotion
dialogues among sexually abused children. Van Delft ontdekte dat
46,6 procent van de moeders van seksueel misbruikte kinderen
ook zelf in hun jeugd seksueel misbruikt was. Bij de moeders van
de kinderen die niet misbruikt waren was dat 15,4 procent. Zeventig
procent van de moeders van misbruikte kinderen had in de eigen
kindertijd een of meer vormen van kindermishandeling meegemaakt,
tegenover 30 procent van de moeders in de controlegroep.
‘Moeders die misbruikt zijn in hun eigen jeugd lopen vaak zelf nog
rond met een onopgeloste posttraumatische stressstoornis’, weet
Lamers. ‘Daardoor zijn zij vaak minder goed in staat om emoties
bij hun kinderen te herkennen en daar vervolgens adequaat op te
reageren. Ze zijn simpelweg minder goed in staat om hun kinderen te
beschermen tegen misbruik en mishandeling.’ Hoe het zit met vaders
van misbruikte kinderen, weet Lamers niet. ‘Vaders doen bijna nooit
mee aan dit soort onderzoeken. Dat is nog altijd een taboe.’

Evelyn van Pinxteren is als kinderarts vanuit het Medisch Centrum
Leeuwarden verbonden aan het MDCK, waarin ook Walsweer vanuit
Fier participeert. Ook zij noemt de diversiteit aan signalen van seksueel
geweld. 'Er zijn kinderen die met een heel specifiek verhaal bij me
komen over misbruik, maar er zijn ook kinderen die in eerste instantie
met heel andere klachten binnenkomen, zoals obstipatie, buikpijn,
broekplassen, urineweginfecties, slaap- en eetproblemen. Het is dan
uitzoeken waar deze klachten vandaan komen. Komt het door bepaald
voedsel of een darmontsteking? Wordt het kind misschien gepest op
school of is de hond net overleden? Dat is puzzelen. Seksueel misbruik
neem ik in ieder geval altijd in gedachte mee.'
Lamers vertelt het verhaal van de vijfjarige Jonathan die met onver
klaarbare obstipatieklachten op het Medisch Kleuterdagverblijf
kwam. ‘We hadden het vermoeden dat Jonathan misbruikt werd en
gingen daar voorzichtig met hem en zijn ouders over in gesprek. We
kwamen erachter dat zijn ouders hem seksuele voorlichting hadden
gegeven. Ze hadden hem verteld over de piemel die in het gaatje
gaat, over de visjes die zo naar binnen vliegen en over het kindje dat
vervolgens wordt geboren. Jonathan werd anaal misbruikt door een
oom en in dat kleine koppie dacht hij: piemel in het gaatje, visjes
die gaan zwemmen en nu krijg ik een baby. Jonathan poepte niet
meer omdat hij bang was dat er een baby zou komen.’ Lamers legde
het jongetje met behulp van tekeningen uit dat de visjes alleen bij
mevrouwen een kindje kunnen maken omdat alleen vrouwen daar in
hun buik een mooi huisje voor hebben. Lamers: ‘Ik had het nog niet
verteld of hij keek me aan, stond op, hield zijn hand voor zijn billen
en begon te poepen.’

•	Naar schatting worden ieder jaar 62.000 kinderen voor
de eerste keer slachtoffer van een vorm van seksueel
geweld.
•	Eén op de drie (32%) kinderen maakt ooit een vorm van
seksueel geweld mee.
•	Meisjes worden relatief vaker slachtoffer van seksueel
geweld dan jongens: 41% van de meisjes krijgt ermee te
maken, tegenover 23% van de jongens.
•	Eén op de tien meisjes maakt ongewilde manuele seks
mee, één op de twintig orale of genitale seks.
•	Niet ieder slachtoffer ziet zichzelf als slachtoffer,
jongens relatief minder vaak dan meisjes.
•	Oudere kinderen (16-17 jaar) lopen meer risico dan jonge
kinderen. Overige risicogroepen zijn kinderen met een
beperking, kinderen uit gezinnen waarin verslaving of
criminaliteit voorkomen, of uit samengestelde gezinnen
of eenoudergezinnen.
•	Het is onbekend hoeveel mensen dader zijn van
seksueel geweld tegen kinderen. De verdachten die
bekend zijn, zijn vrijwel altijd (98%) man.
•	Niet iedere verdachte heeft een seksuele voorkeur
voor kinderen: 20% van de onderzochte verdachten
is pedofiel. Een kwart van de verdachten is zelf ook
minderjarig.
•	In driekwart van de bij de politie gemelde gevallen is de
beschuldigde een bekende van het kind, in een vijfde
van deze gevallen is het een familielid.

Bron: nationaalrapporteur.nl

SIGNALEN
Rochelle is al vanaf haar negende, met tussenpozen, in behandeling
bij Fier. Op de vraag of iemand aan haar had kunnen zien dat ze werd
misbruikt, antwoordt ze 'misschien'. Rochelle vertelt: 'Een jongen
met wie ik vroeger altijd speelde zei laatst tegen me: ik wist het. Ik
wist dat er iets met je was. Ik zag het in je ogen. Ik zag dat je me iets
wilde vertellen, maar het niet durfde. Hij vond het vreselijk dat hij
nooit wat had gedaan, maar ik dacht: jij kan er ook niets aan doen.'
Kinderen die misbruikt worden geven geen standaard signalen af,
zegt Walsweer. Uit cijfers van het CSG blijkt dat zelfs dertig procent
van de misbruikte kinderen helemaal geen signalen vertoont. 'Je hebt
kinderen die zich terugtrekken en op z'n hoogst af en toe een beetje
geagiteerd reageren’, vertelt Walsweer, ‘maar je ziet ook kinderen die
juist ernstige gedragsproblemen vertonen, de confrontatie aangaan
en seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, zoals overmatig
masturberen.' Ook als het gaat om geestelijke en lichamelijke
klachten is geen kind gelijk. Walsweer: 'Soms zijn er heel duidelijke
klachten, zoals slaapproblemen, nachtmerries, buikpijn en niet meer
kunnen eten. Andere kinderen laten juist weer niets zien; zij leven hun
leven alsof er niets aan de hand is, verkeren in een soort overlevings
modus.'
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MEERVOUDIG TRAUMA'S
Dat misbruik bij een kind niet altijd opvalt, heeft volgens Walsweer nog
een reden: seksueel misbruik staat vaak niet op zichzelf. 'Enkelvoudig
trauma zien we niet zoveel. Als er seksueel geweld speelt binnen een
gezin is er vaak veel meer aan de hand; huiselijk geweld, schulden,
verslaving en noem maar op. Ouders hebben in dat geval niet altijd
de focus op het kind; zij zitten met hun eigen problemen, waardoor ze
eventuele veranderingen in het gedrag van hun kind niet opmerken.'

‘JONATHAN
POEPTE NIET MEER
OMDAT HIJ BANG
WAS DAT ER EEN
BABY ZOU KOMEN’
LAMERS:

( AUTO)BIOGRAFIEËN OVER
SEKSUEEL MISBRUIK
•	Lieveling, Kim van Kooten en Pauline Barendregt. Kim
van Kooten tekende het verhaal van haar vriendin
Pauline op. Pauline werd als kind jarenlang seksueel
misbruikt door de vriend van haar moeder.
•	Mijn meneer, Ted van Lieshout. Autobiografisch
verhaal over hoe een elfjarige jongen een ‘bijzondere
vriendschap’ opbouwt met een oudere man.
•	Je ogen verraden je, Steven van der Hoeven. Steven
werd van zijn 12e tot zijn 15e misbruikt door zijn
voetbaltrainer. Jaren later schreef hij zijn verhaal op.
•	Muidhond, Inge Schilperoord. Schilperoord is forensisch
psycholoog in het Pieter Baan Centrum en schreef
op basis van haar ervaringen daar een roman over
pedoseksueel Jonathan.

Nog een factor die het moeilijk maakt om seksueel misbruik te
signaleren is dat het gedrag van het kind niet overal hetzelfde hoeft
te zijn. 'Misbruikte kinderen kunnen zich op school bijvoorbeeld heel
anders voordoen dan thuis. Als thuis het misbruik plaatsvindt en
het kind gedraagt zich op school netjes en doet leuk mee, dan is
het voor leerkrachten moeilijk te zien dat er iets vreselijks speelt.'
Ook een boosdoener: verkeerd geïnterpreteerde signalen. Walsweer:
'"Pubergedrag", wordt er dan gezegd als een tiener seksueel grens
overschrijdend gedrag laat zien, terwijl er in werkelijkheid veel meer
aan de hand is. Andersom gebeurt het ook: dat er gelijk aan misbruik
wordt gedacht als een jong kind naar de borsten van de juf grijpt.
Terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn.' Van Pinxteren noemt de
verraderlijkheid van het maagdenvlies. 'Een gescheurd maagden
vlies zegt ook niet altijd alles. Het vlies kan van nature een inkeping
hebben of een kind kan ongelukkig op de stang van een fiets zijn
gevallen. Het is niet altijd wat het lijkt.'
'Je moet altijd kijken naar wat past bij de leeftijd van het kind', gaat
Van Pinxteren verder. 'Veel kinderen starten al in de peuterleeftijd
met masturberen, dat hoeft niet gelijk iets naars te betekenen. Maar
als een kind ongewoon veel masturbeert, dan moet je gaan kijken
waarom dat is. Is het omdat een kind snakt naar aandacht of is er
iets anders aan de hand? Een kleuter die verliefd is op de juf is niet
zo gek en twee vierjarigen die elkaars lichaam ontdekken ook niet.
Maar een vierjarige die dat doet met een veertienjarige geeft toch
weer een heel andere lading; die twee zitten op een totaal ander
ontwikkelingsniveau. En een driejarig jongetje dat zegt: ik zag een
piemel groot worden en er kwam wit spul uit... Ja, dat zijn de rode
vlaggen; een kind van drie verzint zoiets zelf niet.'

VEILIGHEID VOOROP
Seksueel misbruik boven tafel krijgen is hoe dan ook lastig. 'In de
meeste gevallen vind je lichamelijk niets', zegt Van Pinxteren. 'Er
zijn kinderen van wie we zeker weten dat ze zijn misbruikt, maar bij
wie we geen lichamelijke kenmerken terug kunnen vinden. Neem
de kinderen in de zaak van het Hofnarretje; aan hen was lichamelijk
niets te zien terwijl op de pornografische beelden heel duidelijk te
zien is dat ze slachtoffer zijn. Bij een meisje dat is verkracht, kan
het zijn dat er na twee weken geen sporen meer zichtbaar zijn, een
maagdenvlies hoeft niet altijd te scheuren.'
Soms komt het misbruik pas jaren later uit, zoals bij het jongetje dat
bij Van Pinxteren kwam met pijn aan zijn piemel en het meisje dat
steeds opnieuw last had van urineweginfecties. Van Pinxteren: 'Er
zijn moeders die na jaren bij me komen en zeggen: u had gelijk, maar
we durfden het niet te vertellen.'
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In de praktijk blijkt dat kinderen en jongeren zelf ook pas laat ver
tellen dat ze slachtoffer zijn. Dat heeft niet alleen te maken met
angst voor de pleger, maar ook met loyaliteit voor de belager en met
schaamte. Hoe krijg je dan als hulpverlener toch een verhaal op tafel?
'Er allereerst voor zorgen dat het kind veilig is', zegt Walsweer. 'Is de
misbruiker bijvoorbeeld de vader, dan moeten we ervoor zorgen dat
de vader het kind onder veilige omstandigheden ziet. Pas als een
kind zich veilig genoeg voelt, zal het gaat praten. Dat ze hun verhaal
vervolgens kwijt kunnen, dat er iemand is die naar ze luistert, lucht
vaak enorm op.'

ONTWRICHT SYSTEEM
De hulp die Walsweer samen met haar collega's biedt, beperkt zich
niet alleen tot de slachtoffertjes zelf; indien mogelijk wordt het hele
gezin betrokken bij de behandeling. 'Seksueel geweld ontwricht
vaak het hele systeem', weet Walsweer. 'Ieder gezinslid lijdt onder
het misbruik. Ouders lopen met schuldgevoelens rond, broertjes
en zusjes zijn angstig of overmatig bezorgd. Het is belangrijk dat
ook zij hulp krijgen en leren hoe zij signalen kunnen herkennen en
ondersteunend aan het slachtoffer kunnen zijn in het dagelijks leven
en tijdens de therapie.'
'Ik heb eens een meisje van zeven behandeld dat jarenlang was
misbruikt door een buurjongen. Het misbruik kwam aan het licht
toen de broer van het meisje de twee bezig zag. Dat had nogal een
impact op hem. Hij had er vreselijk veel last van dat zijn zusje zo was
misbruikt, kreeg de beelden maar niet uit zijn hoofd. Hij was alert,
waakzaam en overbezorgd, hij verloor zijn zusje geen moment meer
uit het oog. We hebben hem meegenomen in het hulptraject en al
snel namen bij hem de klachten af.'
Dat een systeemgerichte aanpak van belang is, moge duidelijk
zijn. Maar hoe zit dat als één van beide ouders de pleger is van het
misbruik? 'Dan proberen we toch beide ouders om tafel te krijgen',
zegt Walsweer. 'Dat is een hele kunst, maar het is nodig om verdere
schade te voorkomen. Het gaat erom dat je een veilige situatie
creëert, goede afspraken maakt en kijkt naar welke rol de pleger nog
kan spelen in de opvoeding van zijn of haar kind. Bovendien: ook een
pleger heeft hulp nodig. Wat zit er achter dat misbruik? In Nederland
wordt hier nog veel te weinig naar gekeken. Gek eigenlijk.'

WARM NEST
Niet ieder kind heeft overigens een uitgebreid behandeltraject nodig,
benadrukt Walsweer. 'Kinderen zijn heel veerkrachtig. Hoe veer
krachtig verschilt per kind, maar voor sommige kinderen die seksueel
geweld hebben meegemaakt is een steunend netwerk voldoende,
een warm nest waarin ze zich op de juiste manier kunnen uiten.
Belangrijk in alle gevallen is om het kind goed in de gaten te houden.'
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Lamers: 'Het aanbreken van een nieuwe levensfase kan een moment
zijn waarop eerder opgelopen trauma's in alle hevigheid terugkomen.
Bijvoorbeeld als iemand voor het eerst verkering krijgt, voor het eerst
seks heeft of voor het eerst een kind krijgt.’ Vooral die van het eerste
vriendje en de eerste keer seks is een veel voorkomende. Veel mensen
die in hun kinderjaren zijn misbruikt, verstijven op zo’n moment.’
Dat laatste gebeurde Charlotte. Zij werd als jong meisje gedurende
lange tijd misbruikt door haar oppas. Toen het misbruik werd
ontdekt, was ze acht jaar oud. Charlotte nam destijds met succes
deel aan de groepstherapie van Fier, maar toen Charlotte zeventien
was, kwam ze terug voor hulp. Ze had een vriendje en vond het
moeilijk om lichamelijk contact aan te gaan. Ze kreeg bovendien last
van herbelevingen.
'We probeerden het eerst met EMDR, maar dat werkte niet voldoende
voor Charlotte', vertelt Walsweer. ‘Ze kon het maar niet loslaten; het
trauma bleef maar in de kamer. Ze vond het bovendien lastig om de
dingen uit te spreken, ze werd alsmaar onzekerder, zonderde zich af
en had ineens veel last van posttraumatische stress. We zijn toen
overgestapt op schrijftherapie, daarmee kreeg ze een stukje regie
terug.' Charlotte kreeg een speciaal schrift en de opdracht om haar
nare herinneringen één voor één op te schrijven. Aan de hand van die
informatie ging Walsweer het gesprek met haar aan. En dat werkte.
In een allerlaatste brief aan zichzelf ter afsluiting van de therapie
schrijft Charlotte het volgende: Dit schrift beoordeelt me niet op wat
ik denk en voel, dus het voelde heerlijk. Langzaamaan werd ik sterk
en keek ik minder op tegen therapie of om het met anderen te delen.
Ik kreeg minder last van nachtmerries of huilbuien. Maar als ik ze
dan wel had waren ze ook heftiger, maar dan pakte ik mijn schrift. Ik
schreef op wat me dwars zat en dan luchtte heel erg op waardoor ik
niet in mijn negatieve bui bleef hangen.

REPARATIE MOGELIJK?
Met Charlotte kwam het uiteindelijk goed. Mede dankzij de onvoor
waardelijke steun die zij kreeg van haar ouders. Want dat is volgens
de deskundigen het beste medicijn voor herstel. Op de vraag of een
beschadigd kind weer helemaal te "repareren" valt, is geen eenduidig
antwoord te geven, zegt Walsweer. ‘Je kunt de schade beperken door
snelle en doelgerichte hulpverlening, maar daarmee ben je er niet.
Of iemand helemaal heelt, hangt heel erg af van de thuissituatie. De
kinderen die uiteindelijk het beste af zijn, zijn de kinderen die hulp
krijgen en liefdevol worden opgevangen door hun eigen systeem.
Het maakt nogal uit of een kind een warm nest heeft of dat het
aan zijn lot wordt overgelaten door de familie.’ Walsweer noemt het
voorbeeld van de 16-jarige Aurélie bij wie het keer op keer misgaat
omdat het haar aan een steunend netwerk ontbreekt. Aurélie werd
op jonge leeftijd meerdere malen verkracht door haar vader, maar
krijgt in haar verdriet geen steun van haar moeder. Aurélie loopt

Fier en het Medisch Centrum Leeuwarden zijn gestart
met een Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Friesland. Een
plek waar slachtoffers van een verkrachting of aanranding
terecht kunnen voor medische en psychologische zorg en
forensisch onderzoek. Ook is er begeleiding bij het doen
van aangifte als het slachtoffer dat wil. CSG Friesland
is bereikbaar via: 088 - 208 00 88. Kijk voor meer
informatie op: www.centrumseksueelgeweld.nl

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM
KINDERMISHANDELING
Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling
Friesland is een samenwerkingsverband van Fier, politie,
Openbaar Ministerie, Veilig Thuis, GGZ Friesland en
het Medisch Centrum Leeuwarden. Deze instellingen
leveren ieder hun eigen specialisten op het gebied van
kindermishandeling en samen vormen zij het team dat
aan de slag gaat met complexe zaken. De aanpak richt
zich in eerste instantie op het doen van onderzoek na een
melding van kindermishandeling. In dat proces wordt,
samen met ouders, gewerkt aan een plan van aanpak
dat gericht is op stoppen van mishandeling, herstellen/
behandelen van gevolgen en een situatie creëren
waarbinnen kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen.
www.fier.nl/mdck

steeds weg, woont overal en nergens en valt keer op keer in foute
handen. ‘Frustrerend’, zegt Walsweer.
Ouders spelen een essentiële rol, zegt ook Lamers. ‘Een kind dat
vertelt over seksueel misbruik en vervolgens niet door de ouders
wordt geloofd, houdt zich voortaan stil. Net als een kind dat zijn
ouders in paniek ziet reageren. Als kind wil je je ouders namelijk niet
bang of verdrietig maken. Ouders moeten rustig blijven, hun eigen
walging verbergen, er geen emotionele bende van maken. En je
moet als gezin zo snel mogelijk terugkeren naar het gewone leven.
Normaal doen, niet overdreven beschermend. Want als je dat doet,
ligt het “ach-god-dat-arme-kind-syndroom” op de loer. En daarmee
is het kind nog veel verder van huis.’
Zelfs (of ook, zo je wilt) Lady Gaga begrijpt dat slachtoffers van
seksueel geweld social support en erkenning nodig hebben, iemand
die ze uit hun isolement haalt. We kregen haar voor dit artikel niet te
pakken, maar beelden zeggen meer dan duizend woorden: surf naar
YouTube, tik haar naam in en klik op de song “Till it happens to you”.
En oordeel zelf.
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‘IK HAD GEEN IDEE WAT ER PRECIES
MET ME GEBEURDE. MAAR ERGENS
WIST IK DAT HET NIET KLOPTE’

ROCHELLE WERD VAN HAAR VIJFDE TOT
HAAR NEGENDE MISBRUIKT DOOR HAAR
VADER. NU, OP HAAR NEGENTIENDE,
WORSTELT ZE NOG ALTIJD MET DE
GEVOLGEN.

‘Ik kan me de eerste keer nog goed herinneren. Mijn ouders
waren net gescheiden en mijn broer en ik gingen eens per
twee weken een weekend naar mijn vader. Ik mocht bij
hem in bed slapen. Ik weet nog dat ik erg moe was op het
moment dat mijn vader aan me begon te zitten. Eerst wilde
ik niet, maar mijn vader zei dat het normaal was. Ik wist niet
beter en heb het laten gebeuren. Ik was vijf jaar oud.

Ik was negen toen het misbruik stopte. Mijn vader had mijn broer
en mij een keer alleen thuisgelaten en daar was mijn moeder achter
gekomen. Ze deed aangifte. Aan mij vroeg ze of er nog meer was
dat ze moest weten. Ik moet het nu zeggen, dacht ik. En dat deed ik.
Op dat moment werd voor mijn familie alles duidelijk. Waarom ik
jankte, huilde, krijste als ik naar mijn vader toe moest. Waarom ik me
verstopte als mijn vader me kwam halen, waarom ik me vastgreep

‘IK VOELDE ME
ZO VRESELIJK
ALLEEN’
Na die eerste keer gebeurde het steeds vaker, ieder weekend
opnieuw. Soms haalde hij me uit mijn eigen bed, soms sliep
ik naast hem. Ik was bang voor mijn vader, sliep niet goed,
had altijd nachtmerries. Huilen durfde ik niet, bang om mijn
broer wakker te maken. Ik heb één keer nee gezegd. Toen
heeft hij me zo hard geslagen dat ik nooit weer durfde te
weigeren.

aan de tafelpoot. Ik had het eigenlijk veel eerder moeten vertellen,
maar als kind kun je nu eenmaal niet op tegen een volwassene.
Tegen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, wil ik zeggen: zeg
het, doe er iets mee, praat erover. Ik zou ze wakker willen schudden.

SNIJDEN
Mijn moeder was geschokt. Ze ondernam gelijk actie, ik hoefde
niet meer naar mijn vader toe. Pas toen voelde ik me voor het eerst
veilig. Eindelijk was mijn leven weer een beetje rustig. Totdat mijn
moeder drie jaar later stierf aan kanker. De veiligheid die ik voelde,
was gelijk weer weg. Ik was twaalf jaar en voelde me opnieuw alleen.
Mijn stiefvader zorgde voor me totdat hij een nieuwe vriendin kreeg.
Toen werd ik uit huis geplaatst. Daarna heb ik overal en nergens
gewoond. Bij familie, in tehuizen, behandelgroepen. Dat ging met
vallen en opstaan. Ik was ontzettend bang, durfde niet naar school,
werd depressief, liep weg. Ik heb mezelf gesneden, je ziet de lit
tekens op mijn armen. Het was net drugs voor me. Een uitvlucht
zoeken. De druk in mijn hoofd wegnemen, het verdriet, de woede.
Als ik had gekrast, was het weer even weg.

Mensen zeggen dat de pijn en het verdriet vanzelf wel weer over
gaan, maar ik weet niet of dat zo is. Mijn littekens zijn nog altijd
zichtbaar en voelbaar. Het misbruik heeft mijn puberteit verwoest.
Normale meisjes sjansen, stappen, maken lol. Dat heb ik nooit
gedaan. Ik vond het maar eng. Op stap durfde ik niet, bang om
verkracht te worden. Voor mij was elke jongen hetzelfde, ze waren
allemaal verkeerd.
Omgaan met mannen vind ik nog steeds moeilijk. Mijn pleegvader
houd ik op afstand. Ik vertrouw het gewoon niet, terwijl hij een
fantastisch mens is en alleen maar goede bedoelingen heeft.
Momenteel zit ik in een fase dat ik geen seks meer hoef. Daar heb
ik geen baat bij. Normaal met een jongen naar bed gaan kan ik toch
niet, dat gaat niet zonder pijn. Zodra iemand lief tegen me doet, kap
ik de boel sowieso af. Daar kan ik niet tegen. Mijn pleegmoeder, die
zelf ook is misbruikt, zegt dat die periode weer overgaat. Zij weet
hoe het is. Daar vertrouw ik dan maar op.

VEILIG
CONFRONTATIE

EFTELING

Mijn vader is nooit gestraft. Hij was onvindbaar toen mijn moeder
aangifte tegen hem deed. Op mijn veertiende kreeg ik een bericht
van hem via Facebook. Hij had gehoord dat mijn moeder was over
leden en wilde weten hoe het met me ging. Eerst wist ik niet goed
hoe ik moest reageren, maar ik dacht: hij doet normaal, dus ik ook.
We hadden af en toe contact via berichtjes. Ik heb hem pas weer in
het echt gezien toen ik zeventien was. Met begeleiding, anders vond
ik het te benauwend. Het was vreemd om hem weer te zien; de man
die mij dit heeft aangedaan, mijn eigen vader.

Wat er precies met me gebeurde... ik had geen idee. Ik kende
het niet, maar ergens wist ik dat het niet klopte. Van mijn
vader mocht ik niets vertellen. Hij dreigde: als je iets vertelt
gebeurt er iets met jou of met je moeder. En hij beloofde
dingen. Als je niets zegt, gaan we naar de Efteling. Ik zei
niets, maar mijn vader kwam zijn beloftes niet na. We zijn
nooit in een pretpark geweest. In die tijd probeerde ik me
af te sluiten van iedereen zodat ik niet hoefde te vertellen
wat er met me gebeurde. Ik liep weg, sloot mezelf op in mijn
kamer, verstopte me. Ik voelde me vreselijk alleen, had het
gevoel dat niemand me steunde, zelfs mijn moeder niet. Ze
vroeg me weleens waarom ik niet naar mijn vader toe wilde,
maar ik bleef zwijgen over de waarheid. Ik zei gewoon dat ik
niet wilde.

Nee, ik ben niet meer boos op hem. Hij heeft gevoeld hoeveel pijn
hij me heeft aangedaan. Dat kon ik aan hem zien, ook al ontkent hij
alles. Hij kapte het gelijk af toen ik erover begon, wilde er niets van
weten. Aan de ene kant denk ik laat ook maar. Aan de andere kant:
ik ben wel je dochter, je staat gewoon tegen me te liegen.
Na die ene confrontatie heb ik hem nooit weer gezien. Heel soms
hebben we nog contact via Facebook. Hij wil me geld geven, maar
dat vind ik dan weer niet goed. Ik heb liever dat hij gewoon toegeeft
wat hij heeft gedaan en dat hij vertelt waarom hij het heeft gedaan.
Dat is voor mij genoeg. Want dat betekent dat hij erover heeft na
gedacht. Een sorry hoeft niet eens. Het is gebeurd, we kunnen het
toch niet meer veranderen. Maar als hij toegeeft, zegt: ja ik heb je
misbruikt, kan ik dit hoofdstuk in mijn hoofd afsluiten.
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VRIENDJES

Huilen om wat mij is aangedaan, kan ik niet meer. Ik heb al teveel
gehuild. Het is gebeurd en ik moet nu verder. Ik wil werken aan mijn
toekomst, mijn littekens laten vervagen. Hoe die toekomst eruitziet,
weet ik niet. Voor nu ben ik blij met mijn plek bij mijn huidige pleeg
ouders. Ik hoop dat ik het allemaal goed doe, want deze mensen
wil ik echt niet kwijtraken. Ik help ze mee in het bedrijf en heb mijn
eigen dieren. Mijn dieren zijn het mooiste wat ik heb, zij hebben me
door alle pijn en verdriet heen gesleurd. Ze bieden me troost. Mijn
konijn is al heel wat jaren bij me. Samen zijn we van plek naar plek
verhuisd. We hebben samen heel wat meegemaakt. Ik denk altijd:
als hij het aankan, kan ik het ook.
Later wil ik graag het bedrijf overnemen. En gelukkig worden. Of ik
kinderen wil, weet ik nog niet. Ik ben bang dat mijn kind hetzelfde
overkomt als mij. Die gedachte vind ik onverteerbaar. Ik wil een
normaal persoon zijn, maar dat lukt me nu gewoon nog niet. Toch
ben ik blij met mijn leven zoals het nu is. En mijn moeder heeft haar
doel gehaald: ons veilig hebben. Dat is gelukt. Ik ben veilig.’
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ZANGERES
ELSKE
DEWALL
SCHRIJFT
EEN LIED
VOOR FIER

Fier heeft een nieuwe ambassadeur:
zangeres Elske DeWall. Zij gaat zich
inzetten voor getraumatiseerde moeders
en hun kinderen. ‘Ik wil de problematiek
landelijk onder de aandacht brengen.’
‘Kijk’, zegt Elske DeWall, terwijl ze wijst naar een foto van een
klein, blond jongetje met blauwe regenlaarsjes aan. ‘Dat is
Herre, het jongetje dat anderhalf jaar geleden mijn leven op
zijn kop zette.’ ‘In positieve zin hoor’, voegt ze daar lachend
aan toe. ‘Maar van tevoren had ik de impact niet kunnen
inschatten. Mijn leven is compleet veranderd.’
Elske DeWall: moeder, vrouw van Sietse Huisman - drummer
in de band van Willeke Alberti - én een succesvolle singersongwriter. Ze werd in 2010 Serious Talent van 3FM, schreef
de soundtrack van de Nederlandse film Alle Tijd met onder
andere Paul de Leeuw in de hoofdrol én een lied van haar
hand werd de titelmuziek van de tv-serie Moordvrouw.
In medialand noemen ze haar ook wel het best bewaarde
geheim van Friesland. Zelf lacht ze daarom. ‘Dat komt denk
ik omdat ik niet naar het westen ben verhuisd. In Friesland
liggen mijn roots. Ik vind het fijn om mijn familie om me heen
te hebben. En ook voor Herre vind ik het hier prettig. Het is
rustig, ruimtelijk en lekker gemoedelijk.’

ZOEKTOCHT

‘IK WIL
GETRAUMATISEERDE
MOEDERS EN HUN
KINDEREN HELPEN’

De afgelopen jaren leek het even rustig rondom de zangeres.
Ze nam de tijd voor haar zoon en vond het af en toe lastig om
het moederschap met haar carrière te combineren. ‘Herre,
maar eigenlijk elk kind, heeft behoefte aan rust en regelmaat.
Op tijd naar bed, elke dag op dezelfde momenten boekjes
lezen en liedjes zingen en op vaste tijden eten en drinken.
Deze structuur wilde ik hem graag geven, maar als muzikant
heb ik totaal geen regelmaat. De ene dag sta ik om elf uur ’s
avonds op de planken, het andere moment moet ik om vijf
uur ‘s ochtend in de auto zitten om op tijd in Hilversum te
zijn voor een radio-interview. De juiste balans tussen werk
en privé vinden, kostte mij veel moeite. En nog steeds is het
af en toe een zoektocht.’ In een Fries plattelandsdorpje waar
ze samen met haar man en kind woont, werkte ze tussen de
voedingen en slaapjes van haar zoon door keihard aan haar
nieuwe album. Een album dat in het teken staat van liefde,
vergankelijkheid en doorzettingsvermogen. Thema’s die haar
bezighouden. Ze hebben een diepere betekenis voor haar.
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ELSKE DEWALL
IN EEN NOTENDOP
Elske de Walle is een Nederlandse zangeres die
optreedt onder de artiestennaam Elske DeWall.
Ze groeide op in het Friese Veenwouden, begon
op negenjarige leeftijd met saxofoon spelen en
ging later ook zingen. In 2004 begon ze haar
studie aan de Academie voor Popcultuur in
Leeuwarden. In 2009 verscheen haar eerste
single Come see the end in me. Een jaar later
kwam haar debuut-cd Balloon over Paris uit.
Eind 2012 won ze de Friese Popprijs. Begin dit
jaar kwam haar derde album Velvet Soldier uit.

WERELDMAMA GROEP
Iedere week krijgen getraumatiseerde moeders
en kinderen die bij Fier in de specialistische
opvangvoorziening verblijven groepstherapie
onder begeleiding van een infant mental health
specialist. De therapie, die op spelende en inter
actieve wijze wordt gegeven, is bedoeld om de
gehechtheidsontwikkeling tussen moeder en
kind te bevorderen. Kinder- en jeugdpsychiater
Cecil Prins: ‘We sturen bij deze groepssessie
aan op positieve momenten tussen de moeders
en kinderen. Momenten die ervoor zorgen dat
ze genieten van het samenzijn.’ Praten over wat
ze hebben meegemaakt doen ze tijdens deze
sessie niet of nauwelijks. ‘We halen ze juist
even uit hun gedachten en leggen de mooie,
kleine momenten onder een vergrootglas. Daar
groeien ze van én het werkt bevorderlijk voor de
moeder-kindrelatie.’

MUZIEKTHERAPIE
Muziektherapie wint aan belangstelling. Steeds
vaker wordt de kracht van muziektherapie als
behandelvorm onderkend. Uit recent onderzoek
van de Queen’s University blijkt dat mensen
met depressieve gevoelens zeer veel baat
hebben bij deze vorm van therapie. Aan het
onderzoek namen 251 personen deel. Allemaal
werden ze behandeld voor hun depressieve
gevoelens, maar ongeveer de helft van de
groep kreeg daarnaast ook muziektherapie
aangeboden. Depressieve gevoelens namen
significant af bij deze laatste groep. De onder
zoekers benadrukten dat het belangrijk is om
muziektherapie op grote schaal aan te bieden.
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‘MET MIJN
MUZIEK
HOOP IK
ANDERE MENSEN
TE RAKEN’

GROOMING

Een van de nummers van haar nieuwe album droeg ze een paar
maanden geleden voor bij Fier. ‘Als de hemel verdwijnt en alles even
niet wil, dan ben ik er om je te beschermen. Ik zal er voor je zijn’,
zong ze voor een zaal vol genodigden. Die dag, de onthulling van het
monument dat modeontwerper Mart Visser voor slachtoffers van
mensenhandel maakte, werd ze door presentatrice Quinty Trustfull
onthaald als dé ambassadeur van Fier. ‘Grappig’, blikt ze terug. ‘Ik
had al wat gesprekken bij Fier gevoerd, maar de term ambassadeur
was nog niet gevallen. Erg vond ik dat overigens niet hoor. Ik was al
erg betrokken bij de organisatie en had al veel over het werk van Fier
gelezen. Dat raakte mij.’

GEBROKEN SPIEGEL
Eén onderwerp uit het magazine maakte in het bijzonder indruk
op haar: de impact van een trauma op een kind. Ze las het verhaal
van de drie maanden oude Bomani en zijn zwaar getraumatiseerde
moeder. Getraumatiseerd door de vlucht uit haar geboorteland, de
eenzame opsluiting en de vele verkrachtingen. Bomani’s moeder is
hierdoor depressief. Zo depressief dat ze nergens op reageert, zelfs
niet als Bomani huilt, of honger heeft. ‘Vreselijk’, zegt Elske met
een brok in haar keel. ‘Als geen ander weet ik dat een moeder de
spiegel is voor haar zoon of dochter. Zit ik niet lekker in mijn vel, dan
reageert Herre daar meteen op. Het lijkt mij voor zowel moeder als
kind verschrikkelijk als deze spiegel gebroken is.’
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Wat kon ze voor deze getraumatiseerde moeders en kinderen
betekenen, vroeg ze zichzelf na het lezen van dit verhaal af. ‘Ik wist
al snel dat het iets met muziek moest worden’, zegt ze nu. ‘Want
in muziek kan ik mijn gevoel kwijt. En met muziek kan en hoop ik
andere mensen te raken.’ Ze nam een kijkje in de Wereldmama
Groep (zie kader) van Fier en danste en zong samen met deze
moeders en kinderen. ‘Van tevoren was ik best wel zenuwachtig’,
weet ze nog. ‘Ik was zelfs een beetje bang dat ik heftige dingen zou
zien en horen. Gelukkig viel dat mee. Sterker nog: ik had een super
gezellige middag met de moeders en kinderen . Toen ik vertelde dat
ik ook moeder ben, was het ijs gebroken. Ineens waren we bond
genoten.’ Elske komt nog een keer terug bij Fier om muziek te
maken én inspiratie op te doen voor een lied. Een lied waarmee ze
deze problematiek landelijk onder de aandacht wil brengen. Een lied
waarmee ze getraumatiseerde moeders en hun kinderen een hart
onder de riem wil steken. ‘Hopelijk lijmt dit lied een klein beetje de
scherven van de gebroken spiegel.’

IN DE BAN VAN
DE DIGITALE
KINDERVERLEIDER
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SOCIAL MEDIA, VIDEOGAMES EN FORUMS:
GOUDMIJNEN VOOR MANNEN MET KWADE SEKSUELE
INTENTIES. VIA DEZE KANALEN WETEN ZE BINNEN
EEN PAAR DAGEN ONSCHULDIGE TIENERMEIDEN IN
TE PALMEN. GROOMING HEET DIT FENOMEEN. EEN
FENOMEEN DAT GROTE GEVOLGEN KAN HEBBEN.

'HET SPEL HABBO
HOTEL BLIJKT
EEN VIRTUELE
SPEELTUIN VOOR
PEDOFIELEN TE ZIJN'

Een kinderlokker die zich voordoet als een good looking tienerjongen en via
social media jonge meiden voor zich probeert te winnen. Een loverboy die
zijn kansen benut op forums waar pubermeiden zich bevinden. Of een pedo
fiel die via de chat van kindergames op een geraffineerde manier foto's van
jonge kinderen weet te ronselen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van
grooming.
Anita (20) was zeventien jaar toen ze op een forum waar informatie wordt
gedeeld over gezonde voeding in contact kwam met een oudere jongen. ‘Ik
plaatste de oproep “Originele en gezonde salades gezocht” en hij reageerde
meteen op dit bericht. We wisselden mailadressen uit, hij stuurde me een
aantal tips en binnen een paar dagen hadden we een date; we bleken écht
een klik te hebben. Dat hij verkeerde bedoelingen met me had, kwam niet bij
me op. Dat ontdekte ik pas veel later. Gelukkig hadden mijn ouders wél op tijd
door dat hij niet goed voor me was. Ze schakelden de politie in en daar bleek
dat hij een professionele loverboy was. Zijn tactiek? Forums doorspitten en
reageren op berichtjes van jonge meiden. Het liefst meiden die veel met
voeding bezig waren. Daaruit maakte hij op dat ze onzeker waren of niet
lekker in hun vel zaten. Van deze situatie wist hij goed misbruik te maken.’

HABBO HOTEL
Vier op de tien jongeren wordt weleens benaderd door een digitale- kinder
lokker of -verleider, blijktuit recent onderzoek. Volgens Heleen Timmerman,
allround hulpverlener bij Fier, is het een complex en groot probleem. ‘We
zien meiden van elf, twaalf jaar die foute contacten opdoen via het inter
net. Ze raken op het web bevriend, sturen wat onschuldige foto’s door en
al snel worden de plaatjes pikanter of mondt het contact uit in een fysieke
ontmoeting met alle gevolgen van dien.’ Ze noemt het verhaal van een
elfjarig meisje dat op social media ruim vijfhonderd vrienden had. ‘Haar
sexy profielfoto wekte veel interesse op. Jongens gingen haar volgen,
complimenteerden haar met haar uiterlijk en probeerden met haar te
chatten en mailen. Binnen een half jaar tijd verstuurde ze naar meer dan
veertig onbekende contacten pikante foto’s en sprak ze met een aantal van
hen af op de webcam. De aandacht die ze kreeg, gaf haar een kick en een
goed gevoel. Ze zag totaal niet in dat deze jongens misbruik maakten van
haar naïviteit.’
Onwetendheid is volgens Timmerman een grote oorzaak van grooming.
‘Veel jongeren zitten op tienjarige leeftijd zonder toezicht van de ouders op
social media. Ze kennen wel de term potloodventer en weten dat ze moeten
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uitkijken als ze ’s avonds alleen door een donker tunneltje naar huis toe
fietsen. Maar dat het grootste gevaar ‘gewoon’ op hun eigen telefoon of
iPad op de loer ligt, daar hebben ze geen idee van.’ Ook ouders denken vaak
dat het niet zo snel uit de hand loopt, weet Timmerman. ‘Ze verwachten
simpelweg niet dat het hun kind overkomt. En ze houden niet alle digitale
ontwikkelingen bij. Neem bijvoorbeeld het onder tieners populaire sociale
spel Habbo Hotel. Het vrolijke online spelletje was met tien miljoen unieke
bezoekers per maand 's werelds grootste online community voor tieners.
In een virtueel hotel kunnen kinderen rondlopen en met elkaar chatten;
openbaar of privé. Uit onderzoek bleek dit spel een virtuele speeltuin voor
pedofielen te zijn. De chats, zowel publiek als privé, vormden lokaas voor
seksueel misbruik. Schokkend, maar veel ouders hadden tot het onderzoek
nog nooit van het spel gehoord. Laat staan dat ze wisten hoe het werkte.’

IEDEREEN KAN
SLACHTOFFER WORDEN
Uit recent onderzoek van de Marie Collins
Foundation, een organisatie die voorlichting
over internet geeft aan jongeren, blijkt dat
kinderen uit zowel risico- als niet-risico
gezinnen slachtoffer van grooming kunnen
worden. Ouders uit beide groepen begrijpen
namelijk weinig tot niets van de activiteiten
die hun kinderen online uitvoeren. Ook
volgen ze de online handelingen niet.
Kinderen zijn daardoor niet of nauwelijks op
de hoogte van de internetgevaren. Zonder
toeziend oog en begeleiding van hun ouders
herkennen ze de signalen niet.

Fier biedt meidengroepen aan waarin
verschillende thema’s worden behandeld.
Grooming is één van die thema’s. De groep
is bedoeld voor meiden die al seksueel
grensoverschrijdend verdrag vertonen of
daarin risico lopen. Aanmelden voor deze
groep kan via: aanmeldingen@fier.nl of
088 - 20 800 000.

BLAMING THE VICTIM
Dat grooming grote gevolgen kan hebben, bewijst het verhaal van Anita.
‘Ik werd opgenomen bij Fier omdat ik het contact met deze jongen niet
wilde verbreken. Ik was verliefd en wilde niet geloven dat hij een loverboy
was. Hij was lief voor me, gaf me cadeautjes en heel veel zelfvertrouwen.
Op dat moment was de band tussen mijn ouders en mij ook niet zo goed.
Ik was een onzekere en opstandige puber die de grenzen opzocht en alleen
nog maar bij deze jongen te vinden was. Bij Fier moest ik verplicht al het
contact met hem verbreken. Dat was moeilijk, maar achteraf het beste
voor mij. Ik weet zeker dat ik in de prostitutie was beland als ik nog een
paar weken bij hem was gebleven. Hij had de lingerie al voor me in huis
gehaald.’
Jongeren die slachtoffer zijn of dreigen te worden van grooming moeten zo
snel mogelijk professionele hulp krijgen, vindt Timmerman. ‘Ze schamen
zich. Vinden het heel moeilijk om het met hun ouders te bespreken. En soms
dreigt ”blaming the victim”, een psychologisch fenomeen. De omgeving
kan zeggen: wat stom van je, of: iedereen kent de gevaren van internet,
hoe kon je daar intrappen? Zo wordt het slachtoffer een nog groter schuld
gevoel aangepraat.’ Timmerman denkt dat slachtoffers van grooming een
relatief grote kans op psychische klachten hebben. ‘Ze worden achter
volgd door beelden en krijgen last van nachtmerries, slaapproblemen,
angstaanvallen en schrikachtig gedrag. Ze kunnen op termijn somber
worden en een laag zelfbeeld of seksuele problemen krijgen. Erover praten
is dus ontzettend belangrijk. En het schuldgevoel wegnemen. Grooming
kan echt iedereen overkomen.’

GROOMING, TOEN EN NU
Sonja Onclin, PR- en communicatieadviseur bij
Fier maakte het ‘groomen’ in haar jeugd zelf mee,
zij het toen nog niet digitaal. Ze deed de oproep
‘Penvriendin gezocht’ bij het televisieprogramma
Kindernet (we praten over ruim 20 jaar geleden)
waarop ‘hij’ reageerde. ‘Een volwassen man die
zich voordeed als een 11-jarig meisje’, vertelt Sonja.
‘We schreven een jaar lang over koetjes en kalfjes
en toen vroeg hij ineens op een sluwe manier of
ik naaktfoto’s van mezelf wilde sturen. Gelukkig
had mijn zus op tijd door dat hij niet goed voor
me was. Zij vertelde het aan mijn ouders.’ Nu ruim
twintig jaar later denkt Sonja nog regelmatig aan
deze ‘penvriendin’. Want anno 2016 slaat hij veel
sneller toe. Denk aan de pedofiel Frank R. uit Cuijk
die twee jaar geleden bijna driehonderd meisjes
benaderde via social media. Zeker elf meisjes ont
moette hij in het echt en misbruikte hij. Vorig jaar
zomer sloeg de geraffineerde kinderlokker Danny
D. zijn slag. D. gebruikte een nepfoto op Face
book om bij de 13-jarige Lisa Tuk in het gevlei
te komen. Een video van de Amerikaan Coby
Persin, bekend om zijn sociale experimenten
op YouTube, laat zien hoe beïnvloedbaar jonge
meisjes zijn. Persin maakte een account aan van
een 15-jarige jongen en voegde drie meisjes toe
op Facebook met toestemming van de ouders.
Na enkele dagen chatten over koetjes en kalfjes
met de meisjes vroeg hij hen om af te spreken.
De drie meiden kwamen allemaal opdraven bij de
date met de zogenaamde 'Jason'. Daar werden zij
geconfronteerd door Persin en de ouders die in het
complot zaten. Een meisje werd in het complot
gekidnapt in een busje, waarna de ouders na een
tijdje hun bivakmutsen af deden om een hartig
woordje met hun dochter te spreken. Uit deze test
blijkt dat een nieuwe Dutroux, Frank R. of Danny
D. geen jaar meer nodig heeft om zijn prooi in te
palmen. Binnen een paar dagen tijd kan het kwaad
geschied zijn.
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CLIËNT IN BEELD

'HOPELIJK
SCHEUR IK
STRAKS IN
MIJN EIGEN
PRONK
STUKJE
ROND'
	DISANTY (17): ‘Lange tijd waren
er spanningen tussen mijn ouders
en mij. Ik heb een nare ervaring met
mijn zwager, mijn familie geloofde
mijn verhaal niet. We werden boos op
elkaar en geleidelijk aan mondde deze
boosheid uit in woedeaanvallen. Bij Fier
werk ik aan een betere relatie met mijn
ouders en het onder controle houden
van mijn driftbuien. De boosheid vergeet
ik vooral als ik met mijn passie bezig
ben: auto’s. Als klein kind sleutelde ik
al aan rammelende auto’s en scooters.
Een vieze overall en besmeurde handen:
ik vond het heerlijk! Mijn droom is om
een eigen Audi te ontwerpen. Een Audi
GB gaat het heten. Het wordt een
combinatie van twee modellen: een
Audi R8 GT en een Audi R8 Spyder
met vliegende deuren. De binnenkant
wordt van lichtbruin leer. En er zit een
V12 TDI motor in. Binnenkort vraag ik
patent aan op mijn model, maar eerst
wil ik mijn opleiding motorvoertuigen
afronden. Daarna wil ik een eigen bedrijf
opstarten met showroom en garage.
Dit gaat dan Audi GB heten. Hopelijk
scheur ik over een paar jaar in mijn
eigen pronkstukje rond.’
Deze fotoshoot werd mede mogelijk gemaakt
door autobedrijf Bourguignon uit Leeuwarden.
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CLIËNT IN BEELD

'MIJN
GROOTSTE
WENS?
EEN EIGEN
RECLAME
BUREAU'
	LATIVA (20): ‘Inbraken plegen, winkel
diefstallen en mensen beroven: ik heb
het allemaal gedaan. Niet voor mezelf,
maar voor mijn toenmalige vriend. Ik
moest hem helpen zijn schulden af te
lossen. Zonder mij was hij nergens,
zei hij. Voortdurend speelde hij in op
mijn gevoel en maakte hij misbruik van
mijn goedheid. Hij dreigde zelfs met
zelfmoord als ik bij hem weg zou gaan.
Toen ik tijdens een inbraak werd betrapt
door de politie kwam ik van hem los.
Op het bureau stelden ze mij voor de
keus: de bak in of aan mezelf werken in
een instelling. Ik koos voor het laatste
en kwam bij Fier terecht. Hier heb ik
geleerd mezelf op de eerste plek te
zetten. Ik laat niet meer over me heen
lopen en ben bezig met mijn toekomst.
Binnenkort start ik met de opleiding
Communicatie en Multimedia Design.
Ik vind het heerlijk om creatief bezig te
zijn. Het geeft me energie en een goed
gevoel. Mijn grootste wens? Een eigen
reclamebureau oprichten. De komende
jaren ga ik keihard werken om dit te
realiseren.’
Deze fotoshoot werd mede mogelijk gemaakt
door GH+O communicatie en creatie uit
Leeuwarden.
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CLIËNT IN BEELD

'IK WIL
EEN MOOIE
BAAN OP
SCHIPHOL'
	VANNESA (17): ‘Ik was negen jaar
toen ik werd misbruikt door mijn neef.
Lange tijd stopte ik het weg. Ik dacht:
als ik er niet over praat, vergeet ik het
vanzelf. In de pubertijd kreeg ik er last
van. Ik werd opstandig, begaf me in
verkeerde milieus en had ieder weekend
seks met een ander. Dat ik met veel
jongens het bed deelde, interesseerde
mij niets. Mijn lichaam was voor mijn
gevoel niets waard. Toen er op school
een naaktfoto van mij de ronde deed,
besefte ik dat ik niet goed bezig was. Ik
werd uitgescholden voor hoer. Dat deed
pijn. Ik voelde me gekwetst en alleen.
Bij Fier krijg ik hulp bij het verwerken
van mijn verleden en het terugwinnen
van mijn zelfvertrouwen en eigen
waarde. Ik werk aan mijn toekomst
en aan mijn dromen. Eén van mijn
dromen is stewardess worden. Niet in
het vliegtuig, maar op de luchthaven.
Het lijkt me geweldig om reizigers te
informeren over hun trip en ze een mooi
plekje te geven in het vliegtuig. Na het
behalen van mijn mbo-diploma, wil ik
starten met de opleiding luchtvaart
dienstverlener. Ik hoop over een paar
jaar een mooie baan op Schiphol te
vinden.’
Deze fotoshoot werd mede mogelijk gemaakt
door Laurentius College Stewardess- en
Hotelopleidingen.
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CLIËNT IN BEELD

'IK WIL
MENSEN
LATEN
STRALEN'
	VANITY (16): ‘Als kind voelde ik me
vaak alleen. Mijn vader werkte veel en
mijn moeder had haar handen vol aan
de zorg voor mijn autistische broertje.
Ik kreeg daardoor niet de aandacht die
ik nodig had en zocht mijn heil ergens
anders. Dat was bij een jongen thuis die
foute bedoelingen met mij had. Voordat
ik het wist, had ik seks met anderen
om hem van zijn schulden af te helpen.
Om de pijn en het verdriet te vergeten,
gebruikte ik drugs. Mijn ouders dachten
dat ik ontspoord was. Ze brachten me
naar een afkickkliniek, daarna belandde
ik in een instelling voor jongens en
meiden met gedragsproblemen. Daar
werd ik seksueel misbruikt door een
andere cliënt. De jongen en ik werden
weggestuurd, ik kwam bij Fier terecht.
Hier leer ik mijn emoties te uiten. Ik
schrijf op waar ik verdrietig van word,
maar ook wat me blij maakt. Make-up
en gezichtsmaskertjes geven mij een
goed gevoel. Als ik mijn mbo-opleiding
heb afgerond, wil ik schoonheids
specialiste worden. Het lijkt me
geweldig om mensen van binnen en
buiten te laten stralen.’
Deze fotoshoot werd mogelijk gemaakt door
Beautysalon Marijke uit Hurdegaryp.
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VAN SLACHTOFFERS
NAAR HULPVERLENERS:
DE ERVARINGSDESKUNDIGEN
VAN FIER
Je eigen ervaring met geweld inzetten om
lotgenoten te helpen: die kans krijgen Leo
(57) en Daniëlle (28) bij Fier. Sinds juli 2015
zijn zij in dienst als ervaringsdeskundigen en
ondersteunen ze cliënten bij het individuele
herstelproces, de dagelijkse bezigheden en
participatie in de maatschappij.

ervaringsdeskundige bij Fier aan de slag zou gaan. Nu help ik cliënten
door open te zijn over mijn eigen verleden. Lotgenotencontact en

Daniëlle: ‘Toen ik 7 jaar oud was, werd ik aangerand. Ik schaamde
me ontzettend voor wat er was gebeurd en maakte een afspraak
met mezelf: nooit zou ik dit aan iemand vertellen. Ik stopte de
gebeurtenis diep weg maar ik was niet meer de oude. Een monsterlijk
gevoel over mezelf vormde de rode draad in mijn leven waardoor ik
steeds verkeerde keuzes maakte: drugs, foute vriendjes. Nooit legde
ik de link met wat er gebeurd was op mijn zevende.

ALLES IS BESPREEKBAAR

Toen ik later in mijn leven in een gewelddadige relatie vastzat, liep
het uit de hand en kwam de politie langs. Toen realiseerde ik me dat
er echt iets mis was en besloot in therapie te gaan. Zo kwam ik bij
Fier terecht, waar de behandelaar gelijk de vinger op de zere plek
legde. Ze vroeg: “Is er misschien nog iets anders gebeurd wat je nog
nooit hebt verteld?” Ik had al jaren niet meer aan de gebeurtenis in
mijn jeugd gedacht, maar ineens snapte ik waarom ik was wie ik
was en waarom ik steeds de verkeerde keuzes maakte. Vanaf dat
moment heb ik alles op tafel gegooid.
Toen mijn behandeling bij Fier ten einde liep, voelde ik me een stuk
rustiger. Ik vertelde mijn behandelaar dat ik graag anderen met
soortgelijke problemen zou willen helpen. Ze stelde voor dat ik als

‘IK HELP CLIËNTEN
DOOR OPEN TE ZIJN
OVER MIJN EIGEN
VERLEDEN’
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herkenning is belangrijk voor mensen die te maken hebben gehad
met geweld. Ze voelen vaak schaamte voor wat er is gebeurd. Door
over je eigen ervaringen te praten zet je jezelf als hulpverlener náást
de cliënt in plaats van er boven of tegenover.’

Ook Leo zette zijn nare ervaringen om naar iets positiefs. Leo: ‘Mis
bruik in mijn jeugd heeft me eigenlijk automatisch in de richting van
de hulpverlening geduwd.’ Leo volgde een opleiding maatschappelijk
werk en inrichtingswerk en deed daarna brede werkervaring op
zowel in loondienst als zelfstandig - in binnen- en buitenland - met
‘moeilijke doelgroepen’, bijvoorbeeld gedetineerden en jongens die
in de prostitutie werkten. Leo: ‘Op een gegeven moment was ik
werkzaam in Kazachstan als directeur van Decenta, een resource
centrum voor NGO’s. Mijn carriërepad stond altijd in dienst van het
helpen van anderen, maar in Kazachstan haalde mijn verleden me in.
De wereld om me heen was hard en onrechtvaardig en ik kon er niet
goed mee omgaan. Ik dronk steeds meer en bereikte een dieptepunt
toen ik door een paardrij-ongeluk in het ziekenhuis terechtkwam.
Ik besloot het roer om te gooien en liet me opnemen in een afkick
kliniek in Schotland. Daar begon een van de hulpverleners me direct
op de man af vragen te stellen over wat ik had meegemaakt. Hij liet
me realiseren: alles is bespreekbaar. Die no-nonsense aanpak heeft
me weer op de been geholpen.
Terug in Nederland wilde ik doorgaan met het helpen van jongeren.
Daarom ben ik in gesprek gegaan met jeugdzorgorganisaties om
te bekijken wat we samen konden betekenen. Uiteindelijk kwam ik
bij Fier terecht waar ik als ervaringsdeskundige werd aangenomen.
Ik ben bij Fier meer als mens aanwezig voor cliënten dan als hulp
verlener. En dat hulpconcept spreekt me erg aan. Dat is uiteindelijk
ook waar ik zelf in de kliniek in Schotland het meeste baat bij heb
gehad. Als je mensen vraagt wat hen het meest heeft geholpen in
het verwerken van trauma’s, noemen ze vooral dingen als menselijk
contact, structuur in hun leven en de rust van de natuur. Juist die
dingen maken dat je je weer een waardig persoon voelt. Dat je weer
een reden hebt om het leven te omarmen.’

Daniëlle en Leo volgen beiden een opleiding tot Ervarings
deskundige in de Zorg aan de Hanzehogeschool Groningen.
Hier leren zij om hun ervaring en reflectie hierop professioneel
te benutten bij de hulp aan lotgenoten. De ervarings
deskundigen schuiven wekelijks aan bij het multidisciplinair
overleg van een van de teams van Fier, waarin wordt
besproken welke cliënten baat kunnen hebben bij contact
met een ervaringsdeskundige. Dat contact kan van alles zijn:
de één heeft behoefte aan een begripvolle gesprekspartner,
de ander kan hulp gebruiken met de Nederlandse taal. De
cliënt bepaalt samen met de ervaringsdeskundige welke
ondersteuning gewenst is.
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VRUCHTBARE AARDE

ONTMOEDIGT, FRUSTREERT EN
ONTMASKERT
Oké, er is goed nieuws en er is slecht nieuws over de strijd
tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen. Het slechte
nieuws: sinds de strafbaarstelling in 2000 van klanten die
seks tegen betaling hadden met 16- en 17-jarigen zijn er
slechts 61 personen veroordeeld. Het goede nieuws: het
afgelopen jaar was goed voor de helft van deze veroor
delingen. En dat betekent dat er sinds dit jaar flink wordt
ingezet op het bestraffen van de misbruikers. Fier en Terre
des Hommes doen er nog een schepje bovenop met het
project WATCH Nederland.
WATCH staat voor ‘Working Actively Together for Children’ (zie ook
kader). Het project omvat een speciale observatie- en actie-unit die
zowel online als offline actief afgaat op mensen die op zoek zijn naar
betaalde seks met jonge meiden. Het doel: misbruikers - meestal
mannen - ontmoedigen, frustreren en ontmaskeren.
‘Tijd voor actie’, zegt Hans Guyt, projectmanager van Terre des
Hommes. ‘We willen het grote aantal mannen dat op zoek is naar
seks met jongeren drastisch terugbrengen. In het verleden is veel
aandacht uitgegaan naar de slachtoffers en de mensenhandelaren,
nu is het tijd om in te zoomen op de zedendelinquenten. Wie zijn
zij en hoe komen ze met deze minderjarigen in contact? En, heel
belangrijk, hoe kunnen we hen op andere gedachten brengen? We
willen niet wachten totdat er een misdrijf wordt gepleegd, maar juist
voorkomen dat deze mannen de mist ingaan. Dit doen we bijvoor
beeld door chatsites te bezoeken, via internet nepadvertenties
te plaatsen en serieuze meldingen van misbruik in het fysieke
prostitutieleven te onderzoeken met privédetectives.
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Fier en Terre des Hommes springen met deze undercoverbenadering
volgens Guyt in het gat dat politie en openbaar ministerie nog niet
kunnen opvullen. ‘Hoe graag ze ook willen; ze hebben simpelweg
de mankracht, middelen en - qua wetgeving - de mogelijkheden
niet. Wij bezitten de vruchtbare aarde van de derde partij: Fier en
Terre des Hommes kunnen en mogen het wél. Ik verwacht dat de
successen die wij met WATCH zullen behalen ertoe leiden dat ook
politie en OM gefaciliteerd worden om dit op te pakken. Op dat
moment laten wij het los.’
Belangrijk onderdeel van het project is het landelijk meldpunt voor
slachtoffers, ouders/verzorgers, omstanders, zorginstellingen en
andere professionals. ‘Mensen moeten ons weten te vinden met
hun verhaal’, zegt Guyt. ‘Heb je het vermoeden dat je dochter in
handen is van een loverboy en kan de politie niets voor je doen, dan
is de kans groot dat de privédetectives en internetrechercheurs van
WATCH dat wel kunnen.’

‘WE WILLEN HET GROTE
AANTAL MANNEN DAT
OP ZOEK IS NAAR SEKS
MET JONGEREN
DRASTISCH
TERUGBRENGEN’
WATCH Nederland kan van start als de financiering rond is. Fier
en Terre des Hommes hebben diverse fondsaanvragen uitstaan.
Fondsen, bedrijven en particulieren die willen bijdragen kunnen
contact opnemen met Annemarie van Rijn via avanrijn@fier.nl.

IJSBERG
Niemand weet hoeveel mensen er in Nederland dagelijks op zoek zijn
naar betaalde seks met jonge meiden, maar de cijfers die beschikbaar
zijn beschouwt Guyt als het topje van de ijsberg. ‘We zien het aantal
geregistreerde slachtoffers, maar het aantal slachtoffers dat we niet
zien, is waarschijnlijk nog veel groter. Bekend is dat één procent van
de mannelijke bevolking seks met jonge kinderen wil en tien procent
van de mannen seks met jongeren. Reken maar na.’ Het gaat volgens
Guyt om heel gewone mannen. ‘Kijk naar de zaak Valkenburg. Daar
zaten huisvaders bij, bankiers, hulpverleners…’

INSPIRATIEBRON
Seksuele uitbuiting van jongeren los je met alleen arrestaties niet op,
zegt Guyt. Daarvoor is het probleem te groot. ‘We hebben een andere
tactiek nodig: ontmoedigen. Deze mannen waarschuwen: doe het
nou niet, je brengt niet alleen deze kinderen in de problemen maar
ook jezelf. We willen deze mannen in een vroeg stadium benaderen
en ze bewegen om niet de fout in te gaan. Ook verwijzen we ze door
naar hulpinstanties. Onze inspiratiebron hierbij is het programma
‘NDGO’ van de politie: Niets Doen Is Geen Optie. Dit motto hanteren
ze als het gaat om kinderporno. De politie heeft niet voldoende
mankracht om iedereen te vervolgen die kinderporno downloadt,
maar ‘niets doen is geen optie’ en dus brengen ze deze mensen een
bezoekje: we weten wat je doet en we waarschuwen je. Hier gaat
een enorme preventieve werking vanuit. Politie voor je deur, man!
Je schrikt je het leplazarus. Is je papa thuis? Is je man aanwezig?
Als we kijken naar vergelijkbare initiatieven kun je ervan uitgaan dat
deze methode werkt. Ook de forensisch psychologen met wie we
samenwerken zijn hiervan overtuigd. De mannen om wie het gaat
hebben veel te verliezen. Ze hebben vrouw, kinderen, baan, auto. Er
gaat een enorm schrikeffect vanuit als je hun anonimiteit wegneemt
en zegt: we weten wie je bent en wat je wilt.’

ONDERZOEK
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel
Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, deed onderzoek
naar vervolging en berechting van klanten die seks tegen
betaling hadden met 16- en 17-jarigen. Haar bevindingen
vind je in het rapport ‘De klant erbij - De strafbaarstelling
van seks met 16- en 17-jarigen tegen betaling’.
www.nationaalrapporteur.nl

IN HET KORT…
WATCH Nederland is een landelijke observatie- en actieunit gericht op het beschermen van minderjarigen en
jongeren t/m 23 jaar, die slachtoffer zijn van grooming en/
of in aanraking zijn gekomen met mensenhandelaren en
hun klanten, die hen tot prostitutie misleiden of dwingen.
WATCH Nederland ontmoedigt, frustreert en ontmaskert
met als doel: de vraag naar seks met jeugdigen kapot
maken. De observatie- en actie-unit is actief in zowel de
fysieke als virtuele wereld door middel van:
•	Een landelijk meldpunt voor slachtoffers, ouders/
verzorgers, zorginstellingen en omstanders;
•	Online research naar en dossiervorming van personen
die Nederlandse jongens en meisjes tot seks proberen te
verleiden;
•	Het inschakelen van privédetectives om serieuze
meldingen van misbruik in het fysieke prostitutieleven te
onderzoeken;
• Diverse preventie-activiteiten;
•	Een online waarschuwingssysteem voor personen die op
zoek zijn naar seks met minderjarigen.
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DENIS MUKWEGE:
ARTS, GYNAECOLOOG
EN VOORVECHTER
VAN VROUWEN
RECHTEN
Een held-van-het-jaar verkiezing heeft
Fier niet. Maar hadden we die gehad
dan stond Denis Mukwege met stip
op nummer één. Deze Congolese
gynaecoloog en mensenrechtenactivist
behandelt in zijn land met gevaar
voor eigen leven slachtoffers van
verkrachting. Verkrachtingen gepleegd
uit naam van de barbaarse burger
oorlog die al miljoenen slachtoffers
maakte. ‘Deze oorlog vindt plaats op
het lichaam van de vrouw.’
Hoewel de burgeroorlog in de Democratische Republiek
Congo officieel beëindigd is, wordt er door verschillende
milities nog steeds gevochten. Een gevecht om de natuur
lijke rijkdommen van het land, zoals goud, diamant, kobalt
en koper. Vooral in het oosten van het land woekert de strijd
door en wordt, naast het gangbare wapentuig, gebruik
gemaakt van een gruwelijk oorlogswapen: verkrachting.

WEAPON OF WAR
‘Rape is a weapon of war’, zegt dokter Denis Mukwege tegen
het groepje Fier-specialisten met wie hij een bijeenkomst
heeft. ‘Het lichaam van de vrouw is letterlijk een slagveld
geworden. Vrouwen en kinderen worden verkracht, hun
lichamen verminkt, met maar één doel: families vernietigen.
Vernietig vrouwen en kinderen en je vernietigt een hele
gemeenschap. Ik heb dingen gezien waar zelfs een chirurg
niet aan kan wennen. Vrouwen en kinderen van wie het
lichaam geen lichaam meer is. Vrouwen en kinderen die
geen vagina en geen rectum meer hebben en van wie de
ingewanden zijn verwoest. These women and children are
victims of human madness.’

'VERKRACHTING
IS EEN OORLOGS
WAPEN'
Het lijkt een vicieuze cirkel, zegt de dokter. ‘Ik
behandel vrouwen die een eerste keer ver
kracht zijn, een tweede keer. En nu behandel
ik ook de kinderen die uit die verkrachting zijn
geboren. Het lijkt alsof de slachtoffers steeds
jonger worden.’ Zoals de driejarige Jolie, die ’s
nachts uit haar bedje werd gehaald en in een
nabijgelegen veld werd verkracht. Haar blaas en
darmen scheurden, waardoor ze geen controle
meer had over deze lichamelijke functies.
Mukwege wist met een hersteloperatie haar
blaas- en darmfunctie te herstellen, maar haar
toekomst is onzeker. ‘We weten niet wat het
effect is van verkrachting en hersteloperaties
op de fysieke en mentale toekomst van deze
kinderen. We weten het gewoon niet. Ik probeer
in ieder geval een goede relatie met deze
kinderen op te bouwen zodat ik ze kan opereren
onder goede omstandigheden.’

HOLISTISCHE ZORG
Mukwege behandelde in zijn in 1999 opgerichte
Panzi ziekenhuis inmiddels al meer dan 30.000
vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van
verkrachting. Het ziekenhuis biedt holistische
zorg: medische en psychische behandeling gaan
samen met sociaal economische en juridische
steun. ‘Alleen de wond helen is niet genoeg’, zegt
Mukwege hierover. ‘Deze vrouwen en kinderen
hebben veel meer nodig dan dat. Je kunt ook
niet zomaar gaan opereren; eerst moeten deze
slachtoffers een stuk trauma verwerken, voor
ze het volgende trauma - de hersteloperatie aankunnen. We zien vrouwen die weigeren te
eten, niet willen praten, geen contact willen
met anderen. Er zijn vrouwen die hun kindje
niet willen, weigeren er voor te zorgen omdat
het een kind is van een verkrachter. Psychische

steun is net zo belangrijk als medische.’ ‘En wat
als je je geestelijk en lichamelijk beter voelt? Hoe

HET PANZI
ZIEKENHUIS

moet het dan? Hoe ga je terug naar huis? Hoe
word je weer onderdeel van de gemeenschap?’
Mukwege doelt op de stigmatisering van
verkrachtingsslachtoffers in Congo. Meer dan
eens worden zij verstoten door zowel de familie
als de gemeenschap. Ze zijn getraumatiseerd,
ziek en dus onbruikbaar. Hoe sterker ze dus
sociaal-economisch in hun schoenen staan, hoe
beter. Wie voor zichzelf kan zorgen, maakt een
grotere kans.

Het Panzi Ziekenhuis in Bukavu,
het oosten van Congo, werd in
1999 door dokter Denis Mukwege
opgericht. Wat een ziekenhuis
moest worden waar de bevolking
gratis terechtkon voor medische
zorg, werd al gauw een centrum
voor slachtoffers van seksueel
geweld. Sinds de opening zijn hier
inmiddels al meer dan 30.000
vrouwen met zwaar letsel aan
geslachtsorganen behandeld.
Momenteel ontvangen 5.000
vrouwen en kinderen hulp in het
ziekenhuis en bijgelegen shelter.
Om verkrachtingsslachtoffers
in andere delen van het land te
kunnen helpen is er een mobiel
team gestart. Mukwege heeft de
specialisten van Fier uitgenodigd
om naar zijn ziekenhuis in Congo
te komen om zijn personeel
daar te trainen. Wordt vervolgd!
Mukwege krijgt steun van het
Europese parlement. Ook wordt
zijn werk gesteund door Stichting
Vluchteling en de Nationale
Postcode Loterij.

MICROKREDIET
In de opvang van het Panzi Ziekenhuis
kunnen de vrouwen en kinderen daarom een
opleiding volgen, krijgen ze een microkrediet
en begeleiding bij het opstarten van hun eigen
onderneming. Met hun eigen bedrijfje kunnen
deze vrouwen in hun eigen levensonderhoud
voorzien en een eigen huisje bouwen. Mukwege:
‘In Congo leven vrouwen bij hun man, in zijn
huis. Het hebben van een eigen huis, geeft
vrouwen de kracht om tegen die man te kunnen
zeggen: je moet weg, dit is mijn huis. Het maakt
ze niet langer afhankelijk. If he is not happy, just
leave.’ Het feit dat vrouwen zich op deze manier
ontwikkelen, een opleiding volgen, voor zichzelf
en hun kinderen kunnen zorgen is nieuw in
Congo. ‘Een revolutie.’
De vierde pijler van het Panzi Ziekenhuis
bestaat uit juridische hulp. ‘Voor veel verkrachte
vrouwen is het belangrijk dat de daders worden
gestraft’, vertelt Mukwege. ‘Ze willen justice,
rechtvaardigheid.’ Er is een team van advocaten
dat de vrouwen bijstaat in hun weg naar de
rechtbank. Het gaat trouwens niet alleen om
rechtvaardigheid voor de vrouw, zegt Mukwege.
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‘Van belang is dat de gemeenschap ziet dat het verkeerd is wat er met
deze vrouwen is gebeurd. Ons doel is niet alleen vrouwen genezen, we
willen levens herstellen; het leven van de hele gemeenschap.’

VEERKRACHT
Belangrijk is volgens Mukwege dat slachtoffers hun eigen toekomst
voor zich zien. Wat willen zij? Wat is hun verwachting? ‘Ieder slachtoffer heeft haar eigen verhaal, haar eigen trauma. Het is aan hen zelf
om te bepalen hoe ze dit te boven komen, ze moeten met een eigen
oplossing komen. Een doel, een project. Een plan. Dat geeft ze iets te
doen; ze kunnen er bovendien hun waardigheid mee terugvinden. Ik
verbaas me soms over de veerkracht van onze vrouwen en kinderen.
Dat ze na alles wat ze hebben meegemaakt toch weer een bestaan
weten op te bouwen. Victims become survivors.’
Mukwege vertelt het verhaal van een twintigjarige vrouw die door
zeven mannen werd verkracht en vervolgens in haar vagina werd
geschoten. ‘Ze was compleet vernietigd’, zegt Mukwege. Maar ze
kreeg hulp in het Panzi ziekenhuis en werd geopereerd. Toen dat allemaal achter de rug was, gaf ze aan iets terug te willen doen voor
anderen. Ze wilde verpleegster worden, deed een opleiding en helpt
nu andere vrouwen die verkracht zijn. ‘Deze vrouw’, zegt Mukwege, ‘is
geen slachtoffer. Ze is een survivor, een social assistent.’
Mukwege: ‘Veel vrouwen die bij ons komen, zeggen dat ze niet meer
bestaan, geen vrouw meer zijn. En dat is precies wat de verkrachters
willen. Hun daad is een manier om te laten zien: jij bent niets waard,
wij kunnen doen met jou wat we willen. In ons ziekenhuis proberen
we deze gedachte met veel geduld en liefde weer om te buigen. Ja, ze
probeerden je te vernietigen, maar nee, het is ze niet gelukt. Jij bent
nog altijd een vrouw, een mens, en je kunt doen wat je wilt, zijn wie je
wilt. Als je er maar in gelooft.’

DREIGING
Denis Mukwege ontving voor zijn werk verschillende internationale
onderscheidingen (o.a. de Sacharovprijs voor vrijheid van denken)
en werd al meerdere malen genomineerd voor de Nobelprijs voor de
Vrede. Ondanks deze staat van dienst voelt hij in eigen land weinig
steun voor zijn werk. Sterker nog: hij wordt door alle strijdende partijen
vooral tegengewerkt en er is een voortdurende dreiging dat het Panzi

ziekenhuis gesloten moet worden. Mukwege: ‘De strijdende partijen
vernietigen onze samenleving en velen ontkennen de gruwelijkheden
die in ons land plaatsvinden. Wij hebben de slachtoffers hiervan in het
ziekenhuis, maar wie wil de waarheid zien?’
Dat Mukwege zo kritisch is over zijn eigen regering en de gewapende
groepen in de regio is niet altijd zonder gevaar. In oktober 2012 werd
zijn huis door vijf gewapende mannen overvallen, een lijfwacht van
Mukwege kwam hierbij om het leven. De dokter zelf en zijn gezin
wisten te ontsnappen en vluchtten naar België. Maar de roep om
dokter Mukwege in Congo was groot. De vrouwen uit de regio voerden
actie, zamelden geld in om zijn vliegticket te betalen; ze wilden dat hij
naar huis kwam. ‘Hoe kan ik mijn werk opgeven als er in het ziekenhuis duizenden vrouwen mijn hulp nodig hebben? Het is je plicht om
in actie te komen als mensen lijden. Turn away is never an option.
Als ik een leven had kunnen kiezen, dan had ik baby’s ter wereld
gebracht en gezinnen behandeld. Mijn droom was om een ziekenhuis
te bouwen waar vrouwen terechtkonden voor goede zorg tijdens hun
zwangerschap, een plek waar we babysterfte konden tegengaan. In
plaats daarvan werd ik specialist in het herstellen van lichamen die
vreselijk zijn verminkt. I did not choose this life, it chose me.’ En dus
keerde Mukwege een jaar later, samen met zijn gezin, terug naar het
Panzi-ziekenhuis in Congo. Hij werd onthaald als een held en heeft zijn
strijd weer opgepakt. Ook internationaal spreekt hij zich veelvuldig uit
voor vrouwenrechten en over de situatie in zijn land.

VERANDERING
‘Hoe zou ik mijn mond kunnen houden? Als ik dat zou doen zou ik
net zo erg zijn als de criminelen die deze misdaden begaan. Iedereen
kan zien hoe we vrouwen behandelen, het gebeurt in het openbaar. Ik
heb de indruk dat in ons land alles wat van de vrouw is, toebehoort
aan de man - dat er zo gedacht wordt. Zelfs hun lichaam. Het is deze
attitude in ons land waaraan we moeten werken. De bevolking van
Congo snakt naar gerechtigheid, vrede en verandering.’
‘Verkrachting is niet het probleem van vrouwen alleen, maar van
iedereen. We dragen met z’n allen de verantwoordelijkheid voor wat er
in onze gemeenschap gebeurt. Ook als man moet je je afvragen: wat
zou ik doen als het mijn dochter was. We moeten opstaan en zeggen:
dit accepteren we niet langer. Vrouwen en kinderen mogen geen
onderdeel zijn van het slagveld. We moeten niet de schade herstellen,
maar voorkomen dat het gebeurt. Daar is ook politieke wil voor nodig.
Verkrachters moeten worden aangepakt. Zolang zij geen
rekenschap hoeven afleggen voor hun daden, zal de
cyclus van geweld doorgaan.’
Mukwege noemt ook andere oorlogs- en conflictgebieden
waar verkrachting wordt ingezet als wapen in de strijd.
‘Het gebeurt vandaag ook in landen als Syrië en Irak. In
alle conflicten ter wereld zijn vrouwen en kinderen doelwit. Maar zonder hen heeft de wereld geen toekomst.
We moeten dit probleem met wortel en al uittrekken. We
need to act now.’

KOM MAAR MET JE TROOST. WE LEGGEN HET VOOR JE VAST, WANT HET MOET
VOOR ALTIJD BLIJVEN BESTAAN. WE MAKEN HET ONSTERFELIJK.
PLUIZIGE KNUFFELDIERTJES, PRACHTIGE SIERADEN, BIJZONDERE TALISMANNEN.
TROOST IN AL ZIJN GEDAANTEN. WAT DRAAG JIJ BIJ JE?
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‘MIJN DOEL IS NIET ALLEEN
VROUWEN GENEZEN, IK
WIL LEVENS HERSTELLEN;
HET LEVEN VAN DE HELE
GEMEENSCHAP’
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KAITLYN (13): ‘Dit is Ollie, mijn knuffelolifant. Hij is al
meer dan vijf jaar mijn vriend. Ollie weet alles van me, ik
praat de hele tijd met hem. Als ik verdrietig ben, troost
hij me. Als ik dat nodig heb, geeft hij me goede raad.
En als ik het even niet meer weet, knuffel ik met hem
en zegt hij dat ik veilig ben, dat er niets met me kan
gebeuren.

Ik ben heel erg onzeker, maar Ollie zegt dat alles goed
komt. En dat ik mooi ben zoals ik ben. ’s Avonds stop ik
hem lekker in en wens ik hem welterusten, dan ligt hij
heerlijk naast me.
Waar ik ben, is Ollie; hij gaat overal mee naartoe. Elke
zondag kijken we op de groep een film. Ollie zit dan
lekker tussen ons in. Zo nu en dan gaat hij in de was en
krijgt hij weer een lekker luchtje. En als Ollie uit elkaar
valt, naait mijn moeder hem weer in elkaar. Ollie is
gewoon mijn alles.’

e
i
l
l
O

Mama
JESSIE (20): ‘In dit kettinkje zit de as van mijn moeder.
Ze overleed toen ik dertien was aan een inwendige
bloeding. Ik kreeg het kettinkje van mijn beppe, zij heeft
er zelf ook een. Als ik belangrijke dingen heb, dan houd
ik ‘m even vast en denk ik aan mijn moeder. Dan is ze
even bij me.

Mijn moeder zong altijd bij Oliebop, een jaarlijks
terugkerend concert. Dat stokje heb ik van haar over
genomen. Ik ging altijd met haar mee naar de repetities,
nu zing ik er zelf. Als ik daar ben is er echt een connectie
met mijn moeder. Ze kennen haar daar, zeggen dat ik op
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haar lijk. Vlak voor ik moet zingen, raak ik mijn kettinkje
even aan. Dan weet ik dat het goed komt.
De mooiste herinnering aan mijn moeder is die aan een
weekendje weg. “Tassen inpakken, jongens”, zei ze op
een middag tegen mij en mijn broertje. “We gaan naar
Volendam.” We sliepen er drie nachten in een hotel en
hebben het hele weekend gelachen. Ik ben na de tijd
nooit meer in Volendam geweest, maar het lijkt me
mooi om daar nog eens naartoe te gaan. Gewoon om
weer even het gevoel te hebben dichtbij mijn moeder
te zijn.’
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Woefie
SASKIA (17): ‘Als je babyfoto’s van mij bekijkt, is daar
altijd Woefie. Hij is al vanaf mijn geboorte bij me, gaat
overal mee naartoe. Toen ik op mijn twaalfde uit huis
werd geplaatst, ging hij met me van instelling naar
instelling. Woefie doet me denken aan mijn moeder
omdat ik hem van haar heb gekregen. Met mijn moeder
heb ik al vier jaar geen contact. Na een systeemgesprek
heeft ze nooit meer iets van zich laten horen. Als ik naar
Woefie kijk, denk ik aan haar.

Bandit
LISA (17): ‘Dit is het halster van mijn paard Bandit.
Het is alles wat ik nog van hem heb. Bandit is verkocht
zonder dat ik het wist. Waar hij nu is, weet ik niet, maar
ik heb gehoord dat hij naar een handelaar is gegaan.
Het is heel erg jammer, maar misschien maar beter zo.
Ik ben er nu toch niet om voor hem te zorgen.
Ik had Bandit al sinds hij een veulen was, twee jaar
lang heb ik met hem getraind en ik mocht hem bijna
gaan beleren. We hadden een goede band, vertrouwden
elkaar. Naar andere mensen was hij heel koppig, dan
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kon hij echt dwars zijn, maar naar mij niet. Ik joeg hem
altijd het weiland in en dan speelden we samen. Hij
kwam altijd weer bij me terug en liep me overal achterna
- net een hondje. Ik hoop dat ik hem nog een keertje kan
zien en dat ik dan op hem mag rijden.

Woefie heeft in de loop der jaren heel wat tranen bij
me weggeveegd. Vroeger ben ik veel gepest. Als ik dan
thuis kwam na school, ging ik eerst naar Woefie toe.
Hem kon ik vertellen wat mijn ouders niet wilden horen.
Woefie was de enige die naar me luisterde. Hij zei nooit
wat terug, maar was wel een luisterend oor, ook al heeft
hij zijn beide oren inmiddels niet meer. Woefie is de
enige die alles van me weet.
Ik slaap niet meer met Woefie, hij zit inmiddels veilig
opgeborgen in een doos, maar als ik me niet lekker voel,
pak ik hem weer even. Dat voelt fijn, vertrouwd. Woefie
blijft altijd bij me. Als ik mijn graf in ga, gaat hij met me
mee.’

Toen ik naar Fier ging, heb ik het halster van Bandit
meegenomen. Het was zijn eerste halster, gekocht van
mijn zakgeld. Het hangt nu aan mijn kast in mijn kamer.
Als ik me alleen voel, ruik ik eraan. Dan is Bandit weer
even bij me.’
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Werken aan een
positieve toekomst voor
geweldslachtoffers is
één van de missies
van Fier. Het team
Maatschappelijke
Participatie zet zich
hier met man en macht
voor in. Intern en extern
creëren ze prachtige
leer- en werkervarings
plekken die zorgen voor
succeservaringen én
talentontwikkelingen.

FIERRESTO
Je ruikt het onmiddellijk als je de voor
zieningen van Fier binnenstapt: heerlijke
etensluchtjes. Want, wat kunnen onze
meiden koken. Iedere dag staan de meest
exotische gerechten op het menu. Uit
Turkije, Pakistan, Oeganda, Irak, China, India,
Guinee en noem maar op. Uiteraard ont
breekt ook de Hollandse pot niet. Een eigen
restaurant met wereldkeuken kon daarom
niet uitblijven. En zo werd Fierresto geboren,
een eigen eetgelegenheid in de keuken van
De Veilige Veste waar de meiden van Fier de
ontmoeting aangaan met leermeesters en
gasten. In de vorm van interactieve work
shops leren de meiden specifieke vaardig
heden en competenties van professionals.
De meiden zorgen op hun beurt voor de
inkoop, de bediening en de aankleding van
het ‘restaurant’.
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ONTWIKkEL jE tALEnT!
FIER BAKKERIJ

FIER SPORTS ACADEMY

MOESTUIN

SUMMERSCHOOL

Er was eens een appelboer die met twaalf
kisten misvormde en te kleine appels op de
stoep van Fier stond. Fier dacht: daar kunnen
we wel iets mee. De volgende dag rook de
hele Veilige Veste in Leeuwarden naar vers
gebakken appeltaart. De Fier Bakkerij was
geboren. In de heerlijk geurende bakkerij op
maken de meiden van Fier onder begeleiding
van een leermeester op bestelling voor
medewerkers en externe organisaties
ambachtelijke broden, cupcakes, diverse
soorten gebak en compleet verzorgde
lunches. Tussen het bakken door werken
ze aan diverse vaardigheden en leerdoelen.
Door samen te werken, producten te leveren
én een onderneming draaiend te houden
leren ze te plannen, om te gaan met budget
en in te spelen op vraag en aanbod.

Het is een feit: sporten maakt stofjes in de
hersenen aan die trauma’s helpen bestrijden.
Daarnaast versterkt sporten het ego en
zelfvertrouwen. In de Fier Sports Academy
krijgen de meiden van Fier de kans om bij
sportclubs uit de buurt te sporten. Het doel:
de meiden een gezonde basis geven om hun
leven weer op te pakken.

Aardappelen, aardbeien, prei, knoflook,
tomaten en paprika: de meiden van Fier
kweken en verzorgen hun eigen groente en
fruit. Al deze lekkernijen worden in de maal
tijden van Fierresto verwerkt.

Men neme een portie zomer, heel veel vrije
dagen, een groep tienermeiden en een horde
enthousiaste vrijwilligers. En wat krijg je?
Summerschool! De meiden die bij Fier in de
opvang verblijven, willen graag bezig zijn,
leren en leuke en zinnige dingen doen waar
ze wijzer van worden. Elke zomervakantie
geven tientallen vrijwilligers workshops over
iets waar ze verstand van hebben of waar ze
zelf enthousiast over zijn. Het is een mooie
manier om binnen en buiten met elkaar te
verbinden.

LEREN PARTICIPEREN
FIER IN DE WERELD

WEGGEEFWINKEL
Fier heeft een eigen winkeltje waar cliënten
gratis gedoneerde spullen kunnen ophalen
voor zichzelf en hun kinderen. Denk aan
kleding, huisraad, spelletjes, speelgoed,
tassen en schoenen. De weggeefwinkel is
een intern leerbedrijf en wordt dus gerund
door de meiden van Fier.

NADINE’S FIERE FARM
Fier heeft Nadine’s Fiere Farm: een boer
derijtje met varkentjes, schapen, ezels, een
geitje en ganzen. Stuk voor stuk worden ze
verzorgd door de meiden uit de opvang.

Fier gaat voor een mooiere wereld. En om de
wereld te verbeteren, heb je diezelfde wereld
nodig: mensen die zich met hart en ziel in
zetten voor anderen. Het project Fier in de
wereld biedt alle meiden en jonge vrouwen
die bij Fier in de opvang verblijven de kans
om de wereld een stukje mooier te maken.
Ze schrijven hun eigen plan en ontwikkelen
tegelijkertijd hun talent, competenties én
zelfvertrouwen.

‘Fier is niet alleen een leef-, maar ook
een leeromgeving’, zegt Annemarie
van Rijn, projectleider van leren
participeren. ‘Elke stap die ze hier
zetten moet een bijdrage zijn aan een
toekomst met een diploma en een
baan. Opvang en behandeling van
geweldslachtoffers is belangrijk, maar
we moeten deze meisjes ook een toe
komst bieden. Pas dan is de kans op
een terugval het kleinst.’
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ZORG VOOR NU
EN LATER

duurzaamheid binnen Fier
Eén van de kernwaarden van Fier: we stellen duurzaamheid in alle
facetten centraal. Maar wat betekent dat nu eigenlijk in de praktijk?
Lees hier hoe Fier zorg draagt voor het heden én de toekomst.

DUURZAME ZORG

DUURZAME SAMENWERKING

Bij Fier zetten we in op duurzame zorg. Zorg die werkelijk het verschil
maakt, op zowel korte als lange termijn. We werken aan theoretisch
effectieve zorgprogramma’s die in de praktijk ook effectief moeten
blijken. Onze onderzoeksgroep meet het effect van onze zorg en
werkwijzen onder andere aan de hand van gesprekken met voor
malige cliënten. Zijn ze tevreden? Kunnen ze er verder mee? En: gaat
het na een paar jaar nog steeds goed met ze? Momenteel werkt de
onderzoeksgroep van Fier aan een onderzoek naar de duurzaamheid
van ons maatjesproject Bijzondere Vriendschappen.

Samenwerken is net als verkering: we zoeken samenwerkingspartners
waarmee het ‘klikt’. Partners die ons inspireren én die door ons
worden geïnspireerd. Architectenbureau KAW is zo’n duurzame
partner. Projectmanager Johannes Klimstra werkte nauw met Fier
samen voor het ontwerp van zowel de Veilige Veste als het CKM. Ook
een idee van KAW: het sheddak op de nieuwe lesruimte. Klimstra:
‘Fier is een gedreven, ambitieuze maar ook realistische organisatie:
vernieuwend waar mogelijk, maar wel altijd door middel van
beproefde technieken. Er wordt niet zomaar wat geëxperimenteerd.
Die eigenschappen maken Fier een prettige en inspirerende samen
werkingspartner. Als architect wil je natuurlijk een ontwerp maken
dat als ‘mooi’ wordt ervaren, maar het geeft nog veel meer
voldoening als het gebouw daarnaast functioneel is én blijft voor de
doelgroep en weinig tot geen energie verbruikt. Dan ben je duurzaam
aan het bouwen.’

DUURZAME BOUW: HET VERVOLG
De Veilige Veste is een bijna energieneutraal pand en het Centrum
tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is energieneutraal en
waterbesparend. Maar daar houdt het niet op. We blijven onszelf
en onze partners de vraag stellen: hoe kunnen we de middelen die
we hebben nóg efficiënter inzetten? Een mooi voorbeeld hiervan
is de verbouwing van de luchtplaats van de Veilige Veste - in het
voormalige cellencomplex van het gebouw dat eerst fungeerde als
politiebureau - tot extra leslokaal. Een heel duurzame verbouwing,
zegt Anjo Ozinga, projectleider huisvesting bij Fier: ‘Ten eerste
omdat we bestaande ‘loze’ ruimte een nieuwe functie geven. Ten
tweede door de manier waarop dit leslokaal wordt gebouwd. Het
speciale zaagtandvormige “sheddak” zorgt ervoor dat het in alle
seizoenen prettig vertoeven is in deze ruimte. Via de ramen aan de
noordzijde van de tanden komt voldoende zonlicht binnen, terwijl
hinderlijke warmte aan de zuidzijde wordt tegengehouden.’
Ook duurzaam: in 2015 zijn er in totaal 433 photovoltage (pv)
panelen aangebracht op de Veilige Veste, de fietsenberging en het
sportcomplex. Deze panelen hebben een geschatte jaaropbrengst
van bijna 88.000 kWh.
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DUURZAME INKOOP
Bij Fier gaan we bewust om met de financiële middelen die we
hebben. Dat uit zich in duurzame bestedingen: van milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen die lang meegaan tot auto’s die op aardgas
rijden en duurzame speelmaterialen op het terrein van Fier. Uitgaven
van nu moeten een investering zijn voor de toekomst. Niet alleen
de toekomst van Fier en onze cliënten maar ook die van de wereld
om ons heen. We hebben de aarde in bruikleen en dragen samen
de verantwoordelijkheid voor het behoud van de leefbaarheid voor
volgende generaties.

Sander van Arum is onafhankelijk expert intersectoraal
systeemgericht samenwerken bij geweld, verwaarlozing en
misbruik in huiselijke kring. We vroegen hem waar hij fier op is.

Op mijn opvolgers
Larissa Hoogsteder
en Evelyn Klein
Haneveld bij de
Waag Nederland.
IK BEN TROTS OP MIJN KLEINKINDEREN
MAAR NOG MEER OP MIJN KINDEREN,
DIE BLIJVEN AANPAKKEN OOK ALS HET
MOEILIJK WORDT!

Op mijn maatjes bij de
Veilige Haven die knokken
voor een systeemverandering
bij de zorg voor slachtoffers
en plegers van geweld in
relaties.
Dat ik mag samen
werken met Fier, een
bijzondere organisatie die
daadwerkelijk eerst stuurt
op waarden en dan pas op
prijs of productie.

Op het document ‘Eerst
veiligheid, dan risico
gestuurde zorg’ van Linda
Vogtländer en mij dat de
visie achter het triageinstrument Veilig Thuis
onderbouwt en binnenkort
het land in gaat.

Op het
symposium van
de Veilige Haven
met nieuwe
kennis en kunde
uit Canada op
onderzoek en
hulp bij conflict
scheidingen.
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DE MODELLENAGENT DIE DRIE JAAR GELEDEN VAN DAPHNE (20) EEN TOPMODEL ZOU MAKEN,
BLEEK EEN PROFESSIONELE POOIER TE ZIJN. TIEN MAANDEN LANG WERKTE ZE IN DE GEDWONGEN
PROSTITUTIE. ANNO 2016 SIERT DAPHNE ALS MODEL IN VERSCHILLENDE MODECATALOGUSSEN.

‘IK
DROOM
NOG STEEDS
VAN EEN
MODELLENCARRIÈRE'
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‘Al mijn hele leven lang droom ik van een carrière als model.
Net als Doutzen Kroes wil ik pronken op de cover van de
Vogue en reizen naar New York en Milaan. Een goede
vriend zou me helpen bij het realiseren van deze droom.
Hij kende een modellenagent met goede contacten. Met
kriebels in mijn buik stapte ik op een dag - ik was toen
zeventien jaar oud - de woning van deze modellenagent
binnen. Mijn droom was dichterbij dan ooit, dacht ik. Toen
ik in de woonkamer samen met een paar mannen en een
meisje om de tafel zat, voelde ik meteen dat het niet goed
zat. Ze kwamen erg bedreigend over en zeiden dat mijn
leven voorgoed zou veranderen. Ik durfde op dat moment
niet weg te lopen. Ik voelde me in het nauw gedreven en liet
het allemaal gebeuren. Die middag ben ik meerdere malen
verkracht. Ik kan me deze uren nauwelijks herinneren. Ik
heb het weggestopt. Het is té traumatisch. Mijn ouders
durfde ik niets te vertellen over de verkrachtingen - ik
woonde al een tijdje zelfstandig vanwege onderlinge
spanningen - en mijn beste vriend legde de schuld bij
mij neer: ik wilde het zelf getuige de foto’s en video’s van
de seksuele handelingen. Deze beelden werden gebruikt
als chantagemiddel. Als ik niet deed wat deze mannen
zeiden, kregen mijn ouders te zien wat ik had uitgespookt.
Daarna zouden ze me vermoorden. Tien maanden lang
was ik in de ban van deze mannen. Ik was doodsbang dat
ze me iets zouden aandoen en had daarom dagelijks seks

‘IK SCHAAMDE ME, BLEEF HET
LIEFST DE HELE DAG BINNEN
MET DE GORDIJNEN DICHT’
met andere mannen. Voor deze handelingen kreeg ik een
kleine vergoeding. Daarmee kon ik mijn huur en eten en
drinken betalen. Geleidelijk aan veranderde ik in een robot.
Ik liet het allemaal gebeuren, voelde amper nog iets. Op
de momenten dat ik vrij was, keek ik met een lege blik
voor me uit of surfte ik doelloos op het internet. Vrienden
had ik niet meer. Ik schaamde me, bleef het liefst de hele

dag binnen met de gordijnen dicht en mijn hoofd onder
de dekens. Toen ik op een nacht weer doelloos op internet
aan het surfen was, vertelde ik via een chatbox mijn hele
verhaal aan een wildvreemde jongen. Dat voelde veilig. Hij
kende mij niet. Deze jongen sprak op me in en zei dat ik
de politie moest inschakelen. Een paar uren later stapte ik
het bureau binnen en werd ik doorverwezen naar de crisis
opvang. Aangifte deed ik uit angst niet. Wel liet ik namen
doorschemeren en dat was voldoende. Deze mannen
bleken geen onbekenden te zijn van de politie.’

‘Na de crisisopvang werd ik twee jaar lang bij Fier
opgevangen en kreeg onder andere traumabehandeling.
Hulpverleners en een maatje hielpen me bij het herstellen
van de band met mijn ouders. Praten over wat er is
gebeurd, vind ik nog steeds moeilijk. Het doet pijn, het
voelt vies en ik schaam me ervoor. In de tien maanden
dat ik in de gedwongen prostitutie werkte, had ik per
dag met gemiddeld acht mannen gedwongen seks.
Deze klanten waren doodnormale mensen, het konden
zo buurmannen of leraren van me zijn. Mijn vertrouwen
in mannen is hierdoor compleet weg: ik zie iedere man
als een hoerenloper of een pooier. ’s Nachts word ik
regelmatig badend in het zweet wakker. Dan beleef ik
alles opnieuw. Wat ik het ergste vind, is dat geen enkele
man zich bekommerde om mij. Soms lag ik hevig te
beven of te huilen tijdens de seks. Ze deden alsof ze het
niet zagen, waren alleen maar bezig met hun eigen lust.
Met de jongen aan wie ik anoniem mijn verhaal vertelde,
heb ik nog steeds contact. Hij is een goede vriend van me
geworden en gaf me een zetje in de goede richting bij mijn
carrière. Want hoewel deze gruwelijke maanden enorme
littekens veroorzaakten, heb ik nog steeds mijn droom:
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CENTRA VOOR
SEKSUEEL GEWELD
EEN FEIT!
VEEL MENSEN WETEN NIET DAT IN NEDERLAND 1 OP DE 8
VROUWEN EN 1 OP DE 20 MANNEN GEDURENDE HUN LEVEN
EEN VERKRACHTING MEEMAKEN. Schrikbarend veel, naar mijn idee. De
helft van de slachtoffers is zelfs minderjarig, kind nog! Vaak is de dader een volwassen
bekende van het slachtoffer en is de kans dat hij gepakt wordt ook nog vrijwel nihil. Dat
moet veranderen.
De gevolgen van verkrachting zijn ernstig voor slachtoffers en ze dragen deze zonder
goede behandeling hun hele leven met zich mee. Tot dusver was de hulp aan slachtoffers
in Nederland versnipperd en niet adequaat. Vandaar dat het zo belangrijk is dat er nu
een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld komt. Elk slachtoffer
weet dan waar hij of zij terechtkan en kan er binnen een uur zijn.

‘VERKRACHTING IN NEDERLAND
KOMT SCHRIKBAREND VAAK VOOR’

model worden. Inmiddels sta ik met succes ingeschreven bij een
erkend modellenbureau. Afgelopen jaar reisde ik voor verschillende
opdrachten naar het buitenland. Het waren ervaringen om nooit te
vergeten.’

‘Hoe mijn toekomst eruitziet, weet ik niet. Ik richt me momenteel
goed op mijn modellencarrière, maar de concurrentie is moordend
en voor modellenbegrippen ben ik niet meer een van de jongsten.
Gelukkig word ik gesteund door familie en mijn vriend. Zij staan
achter mijn drive, zonder hen was ik nooit zo ver gekomen. Ook
de ervaringen in het buitenland geven me energie en doorzettings
vermogen. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik fotogeniek ben.
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Voor de camera voel ik me zelfverzekerd, trots en gezien. Het geeft
een enorme kick. De eerste professionele foto’s, die in verschillende
modecatalogussen staan, zijn inmiddels veilig opgeborgen in mijn
portfolio. Vaak blader ik er doorheen en denk ik: dit heb ik toch maar
even geflikt. Ik laat mijn leven niet verpesten door slechteriken. Met
een niet-geregistreerde modellenagent ga ik nooit meer in zee.
En een woning van een wildvreemde man zal ik niet snel meer in
stappen. Ooit hoop ik andere meisjes te waarschuwen voor deze
nepmodellenagenten. Maar eerst werk ik aan mijzelf en mijn
carrière.’

'VAAK BLADER IK
DOOR MIJN PORTFOLIO
EN DENK: DIT HEB IK TOCH
MAAR EVEN GEFLIKT'

Fier heeft samen met het Medisch Centrum Leeuwarden het initiatief genomen voor
het Centrum Seksueel Geweld Friesland. Het is één van de 15 centra waar op één
plek (acute) medische zorg wordt gegeven, het bewijs van de verkrachting wordt
veiliggesteld, aangifte gedaan kan worden en gemonitord kan worden of het slachtoffer
een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelt, zodat tijdige behandeling kan
plaatsvinden. Zo wordt voorkomen dat slachtoffers nogmaals slachtoffer worden
omdat zij niet de behandeling krijgen die nodig is. Bovendien wordt de kans dat
slachtoffers aangifte doen vergroot, evenals de kans dat de dader daadwerkelijk wordt
opgepakt en veroordeeld.
Uit Amerikaanse studies blijken al deze positieve effecten op te treden als slachtoffers
van een recente verkrachting kunnen vertrouwen op deskundige, multidisciplinaire zorg
onder één dak! Goed dat dit nu ook in Nederland is gerealiseerd dankzij de inzet van
Iva Bicanic, organisaties als Fier en Fonds Slachtofferhulp en dat de financiering van
deze centra recent is gegarandeerd dankzij de politiek. Een mooi gezamenlijk resultaat!

BRIGITTE VAN DER BURG
is namens de VVD woordvoerder op
de terreinen van Jeugdbeleid en het
Koninklijk Huis. Ze is ook voorzitter van de
vaste Kamercommissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Zijn we er dan? Ik vind van niet. Nu aan de slag om verkrachting, seksueel misbruik
en mishandeling van meisjes, vrouwen, jongens en mannen veel vaker te voorkomen.

CSG Friesland is dag en nacht bereikbaar op het telefoonnummer 088-2080088,
het landelijke telefoonnummer is: 0800 0188. www.centrumseksueelgeweld.nl
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NATIONALE POSTCODE
LOTERIJ STEUNT STRIJD
TEGEN MENSENHANDEL

CENTRUM TEGEN
KINDERHANDEL EN
MENSENHANDEL
Fier richtte in 2011, samen met
partnerorganisatie Terre des
Hommes, het Centrum tegen
Kinderhandel en Mensenhandel
(CKM) op. Het CKM zet nationaal
en internationaal in op de
verbetering van de (rechts)
positie van slachtoffers van
kinderhandel en mensenhandel
in de breedste zin van het woord.
Daarom houdt het CKM zich
bezig met onderzoek, lobby,
beleid en strategie. Als kennisen expertisecentrum speelt het
CKM in op ontwikkelingen in
de samenleving en neemt een
leidende rol als het gaat om
agendasetting, innovaties en
professionalisering. Waar nodig
initieert het CKM actie.
www.ckm-fier.nl
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We begonnen het jaar 2016
met fantastisch nieuws: Fier
werd benoemd tot een van
de goede doelen die een jaar
lijkse bijdrage krijgt van de
Nationale Postcode Loterij.
Met deze toekenning wordt het
Centrum tegen Kinderhandel
en Mensenhandel (CKM) van
Fier voor een periode van vijf
jaar gesteund met een bedrag
van 500.000 euro per jaar.
Dat betekent dat we onze
strijd tegen mensenhandel de
komende jaren een flinke boost
kunnen geven.
‘De handel in mensen en kinderen in ons land
groeit’, vertelt Fier-directeur Linda Terpstra.
‘Het aantal slachtoffers neemt, mede door
het toenemend internetgebruik en de inzet
van sociale media, toe. Steeds nieuwe, ernstig
getraumatiseerde jongens, meisjes, mannen
en vrouwen vragen om hulp bij Fier. We zien
slachtoffers uit ons eigen land, maar ook uit
het Oostblok en conflictgebieden of landen
waar grote armoede heerst, zoals Nigeria,
Guinee, Eritrea en Syrië. We hebben te maken
met minderjarige meisjes die gedwongen in de

prostitutie werkten, vluchtelingen die onderweg
naar Nederland zijn uitgebuit en verkocht,
kindbruiden, jongeren die worden gedwongen
om te stelen, baby’s geboren uit verkrachting.
Stuk voor stuk kwetsbare en getraumatiseerde
kinderen en volwassenen.’
Terpstra noemt de toelating tot de groep
van vaste begunstigden van de Postcode
Loterij een erkenning en herkenning van deze
problematiek. ‘Het is geweldig dat een partij
als de Postcode Loterij inziet dat er meer
moet gebeuren op dit vlak. Dat we niet kunnen
blijven toekijken hoe niet alleen volwassenen,
maar zelfs kinderen slachtoffer worden.’
Met de steun van de Postcode Loterij wil
Fier een stevige basis creëren om de aanpak
van kinderhandel en mensenhandel voort te
zetten. Terpstra: ‘We willen slachtoffers de
best mogelijke zorg en begeleiding bieden. We
willen blijven signaleren, lobbyen en – zowel
nationaal als internationaal - onze expertise
delen als het gaat om de handel in mensen.
En we gaan met nieuwe activiteiten van start
- activiteiten waar de actualiteit én slachtoffers
van mensenhandel om vragen. En we willen de
kraan dichtdraaien, mensenhandel stopzetten.
Onze ambitie? Nederland mensenhandelvrij.’

CHAT MET FIER

'DE MEESTE CHAT
GESPREKKEN GAAN
OVER SEKSUEEL
GEWELD'
Meer dan negenduizend chatgesprekken
per jaar. Zo’n 180 per week. 25 per
etmaal. Het chatteam van Fier is al
vanaf 2009 een luisterend oor voor
jongeren die op wat voor manier dan
ook te maken hebben met geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Opvallend:
het grootste percentage van de chat
gesprekken gaat over seksueel geweld.

‘Ik ben mijn leven zo beu! Mijn ouders slaan mij en roken drugs’,
‘Ik slaap vaak bij mijn nicht, zij zit regelmatig aan me en ik voel me
daar niet prettig bij’ en ‘Mijn vriendje dwingt me om seks met hem
te hebben’. Stuk voor stuk voorbeelden van problemen waarvoor
chatters hulp zoeken. Hester werkt sinds 2013 bij Fier en geeft
gemiddeld drie nachten per week advies aan jongeren die in de knel
zitten. ‘De meeste gesprekken gaan over seksueel geweld’, vertelt
ze. ‘Seksueel geweld tussen jongeren onderling - in de vrienden
kring of in de relatie - maar ook seksueel misbruik door familie
leden, zoals een vader, oom of neef. En tegenwoordig zien we veel
chantage met naaktfoto’s en filmpjes. Een vriendje dwingt zijn
vriendin bijvoorbeeld met het verspreiden van haar naaktfoto als ze
niet met hem en zijn vrienden naar bed gaat.’

De chat van
Fier is geopend van
maandag tot en met vrijdag
tussen 19.00 en 06.00 uur.
Op zaterdag en zondag zijn de
chatmedewerkers tussen
22.00 en 06.00 uur
beschikbaar.

De letterlijke afstand tussen chatter en hulpverlener werkt volgens
Hester goed voor zowel de jongeren als voor de hulpverleners. ‘Het
geeft de chatter de veiligheid om moeilijke dingen te vertellen en
het geeft mij de tijd om na te denken over een passend antwoord.’
Chatten werkt bovendien reflecterend, zegt Hester. ‘Vaak leiden de
vragen die ik stel uiteindelijk naar een oplossing waar de jongeren
zelf mee komen. We zetten ze op deze manier in hun eigen kracht. En
dat motiveert weer extra om met het probleem en de oplossing aan
de slag te gaan.’ Heeft een chatter meer professionele hulp nodig,
dan verwijzen de chatprofessionals de jongeren door. Naar een
behandelaar van Fier, bijvoorbeeld, of naar een andere hulpinstantie.’

GROEI
EIGEN KRACHT
Tussen tien uur ’s avonds en twee uur ’s nachts zijn de piekmomenten
op de chat. ‘Hét tijdstip voor jongeren om tot rust te komen en te
gaan piekeren’, zegt Hester. ‘Sommige chatters hebben net een
nachtmerrie gehad en willen hierover praten. Of ze wachten op de
avond of de nacht om stiekem hulp te kunnen zoeken.’

Het feit dat iedere chatter, iedere hulpvraag en iedere behoefte
anders is, maakt het werk uitdagend. Hester: ‘Er zijn jongeren die
eenmalig hulp vragen via de chat, maar er zijn ook chatters die elke
dag, wekelijks of maandelijks terugkomen. In dat geval bouw je wat
op, kun je vanuit dit langdurige contact ook uit relatie en vertrouwen
werken. En we zien natuurlijk de groei die de jongeren doormaken.
Ik heb twee jaar lang met een meisje gechat dat knel zat in een
gewelddadige relatie. Uiteindelijk heb ik haar naar de opvang van
Fier kunnen begeleiden. Ze doet het hier geweldig goed. Dat we daar
met ons chatteam aan hebben meegeholpen voelt super!’
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WAAROM
FIER STEUN
NODIG
HEEFT…
Fier is financieel gezond. En daar zijn we
trots op. Ons uitgangspunt: ga met maat
schappelijke middelen om zoals je met
je eigen geld omgaat. Gedraag je als een
zuinige huisvrouw. We zijn ons ervan bewust
dat we met maatschappelijk geld worden
gefinancierd. Dat vraagt een weloverwogen
benadering van ons kostenpatroon. Resultaat
is dat we een sterke reservepositie hebben
voor zorgactiviteiten. Toch is de (financiële)
steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs
en particulieren essentieel voor de hulp die
we bieden aan slachtoffers van geweld.

De zorgbudgetten die Fier krijgt mogen uitsluitend besteed worden
aan de zorg. Voor de niet zorg-gerelateerde activiteiten moeten wij
op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Hiervoor doen we
een beroep op fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren. Ook
vragen we incidentele of projectgelden aan bij bijvoorbeeld de Rijks
overheid.

‘Wij steunen Fier en verdere ontwikkeling van chatmetfier.
nl. De veelzijdige manier waarop slachtoffers hen kunnen
bereiken zorgt dat elk slachtoffer kan kiezen voor de hulp
die bij hem of haar past.’ Carlo Contino, manager Beleid
en Bestedingen Fonds Slachtofferhulp

•	In Nederland is geen financiering geregeld voor de behandeling
van baby’s, peuters en kleuters van getraumatiseerde ouders.
Kinderen die nog geen zichtbare stoornissen vertonen, krijgen
geen diagnose en dus geen financiering. Toch hebben deze zeer
jonge kinderen specialistische behandeling nodig. Behandeling
die Fier deels uit eigen middelen en deels uit fondsen betaalt.
•	Veel jongeren die te maken hebben met mishandeling of seksueel
misbruik vinden het moeilijk om hier face to face over te praten.
Via www.chatmetfier.nl kunnen zij anoniem met een hulpverlener
van Fier chatten. Een dienst die volledig wordt gefinancierd uit
giften.

‘De werknemers van Fier zijn ongelooflijk enthousiast, er

WAT DOEN WE MET UW BIJDRAGE?
Fier werkt vanuit een holistische visie: we zien de mens als totaal.
Hoe ziet jouw leven eruit en wat heb jij nodig om in je kracht te
komen? De kinderen, jongeren en volwassenen die we helpen
hebben een sociaal kader nodig, vrienden, diploma’s, werk, een
toekomstperspectief. Zaken die niet betaald worden uit het reguliere
zorgbudget. Met steun van buiten kunnen we zoveel meer voor hen
doen. Enkele voorbeelden:
•	Bij Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen.
Daarom bieden we, naast hulpverlening en behandeling, diverse
projecten rondom maatschappelijke participatie, zoals een
maatjesproject, een Fierbakkerij waar meiden uit de opvang
eigengemaakte taarten en broden verkopen en een FiereFarm,
waar de dieren worden verzorgd door cliënten. Projecten die we
alleen kunnen uitvoeren met steun van buiten.

is veel gedrevenheid. En wat ze bereiken met de meiden,
dat is gewoon bijzonder. De goede zorg met structuur en
opleidingen is echt buitengewoon goed. Ik vind het ook
erg mooi dat wij ons steentje kunnen bijdragen aan de
FiereFarm.’ Wanda Beemsterboer, Nadine Foundation

HOE GAAN WE VERSTANDIG
MET ONZE FINANCIËN OM?
Fier hanteert een helder financieel beleid: geen onnodige uitgaven,
niet meer betalen dan noodzakelijk, duurzame investeringen
en zorg dragen voor een appeltje voor de dorst. We willen dat er
zoveel mogelijk middelen naar de zorg gaan. We huren geen dure
externe krachten in, maar gaan uit van de kracht van onze eigen
medewerkers. Fier laat zien dat een helder financieel beleid en een
goede bedrijfsvoering het mogelijk maakt om een gezonde reserve
positie te hebben en voor hetzelfde meer te bieden: wij bieden
gespecialiseerde zorg voor de prijs die anderen vragen voor nietgespecialiseerde zorg (meer voor minder).

‘Iedere zorgaanbieder krijgt hetzelfde budget. De een bouwt
reserves op terwijl de ander fors in het rood staat. Dat
zegt iets over bedrijfsvoering’. Inkoper Zorgverzekeraar
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HOE HOUDEN WE DE KOSTEN BEPERKT?
We toetsen activiteiten en uitgaven steeds aan het ‘need-to-do’
principe: is deze uitgave echt nodig? Maar we zijn niet alleen kritisch
op onszelf. Wij vragen onze leveranciers ook hoe zij kunnen bijdragen
aan het beperken van de kosten en vragen wederkerigheid: wat kan
een leverancier terugdoen voor Fier? Wij doen bij voorkeur zaken met
leveranciers die een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid
hebben en de doelgroep van Fier willen ondersteunen. Instellingen
die ons meehelpen onze doelstellingen te realiseren.

‘Als een organisatie die wij subsidiëren tekorten heeft,
springen we meestal bij. Organisaties die wat overhouden,
moeten dat vaak weer inleveren. Dat zijn perverse
prikkels: in de zorg lijkt het soms dat tekorten worden
beloond. In het bedrijfsleven werkt het net andersom.
Een bedrijf dat structureel in de min staat valt om.’
Beleidsmedewerker Gemeente Leeuwarden

TOT SLOT…
Er zijn fondsen die alleen een bijdrage geven aan organisaties die,
zoals Fier, een stevige financiële positie hebben; organisaties die
niet omvallen of giften gebruiken om ‘financiële gaten te dichten’.
Andere fondsen vragen zich af of ze een bijdrage moeten geven
aan organisaties met een goed resultaat. Men gaat er dan vanuit
dat een organisatie een en ander zelf wel kan financieren. Hopelijk
hebben we u in beide gevallen voldoende overtuigd van de noodzaak
van extra steun voor onze cliënten. Met uw hulp geven we hen weer
een toekomst.

Wilt u een nadere toelichting over
de financiële situatie van Fier? Of
wilt u meer informatie over hoe
u Fier kunt steunen? Neem dan
contact op met Annemarie van
Rijn via avanrijn@fier.nl of
06 - 16 00 28 33.
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Maak jij de wereld een stukje
mooier? Bedenk je eigen plan en
voer ‘t uit. Dit is ruwweg de inzet
van het project Fier in de wereld.
Mirte (19) en Sameera (18), die
beiden bij Fier verblijven, grijpen
deze kans met beide handen
aan. Samen met vrijwilligers en
bedrijven organiseren ze een groot
feest waarvan de opbrengst naar
War Child gaat.

FEESTEN VOOR WAR CHILD
Muziekliefhebbers

Zelfvertrouwen stijgt

Denk groot

Krachten bundelen

‘Waarom War Child? Omdat we het een
goed doel vinden’, vertelt Mirte. ‘En we
zijn liefhebbers van muziek, dus het leek
ons leuk om een muziekevenement te
organiseren. Eerst vroegen we ons af of
het haalbaar was, maar nadat we ons plan
hadden opgesteld en positieve reacties
kregen van onder andere Club Red waar
het feest gehouden wordt en die het
geheel ook sponsort, was de twijfel weg.’

Mirte vertelt met enthousiasme over haar
project: ‘Ik was vroeger erg onzeker en
kreeg vaak te horen dat ik niets voorstel.
Maar nu denk ik: zie je wel! Kijk waar ik
sta. Dat is me toch gelukt. Daar ben ik wel
trots op. Daarnaast staat het organiseren
van dit feest straks mooi op mijn CV.’

De twee meiden regelen zelf de artiesten,
de inrichting en een deel van de publiciteit.
Mirte: ‘Het wordt een groot evenement,
dus we denken dat er veel mensen komen.
De DJ’s, waaronder in ieder geval DJ
Gilly, gaan vanaf middernacht draaien.
Eerder die avond is er een veiling, waarvan
de opbrengst ook naar War Child gaat.
Verschillende winkels uit Leeuwarden
leveren hieraan een bijdrage.’

Mirte: ‘Op een donderdagmiddag ging ik
de stad in om bedrijven te benaderen voor
de veiling die wij aan het begin van de
avond organiseren. De reacties waren zo
positief. Dat gaf een enorm goed gevoel.
De bedrijven die het initiatief steunen zijn
onder andere G-Star, Douglas, Rituals en
Doppio. Samen bundelen we de krachten.’
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Prikkelen van de
ondernemingszin
Projectleider Annemarie van Rijn hoopt
dat het project de ondernemingszin van
de meiden prikkelt en hun wereld groter
maakt. ‘Ze komen stuk voor stuk uit
ernstige geweldssituaties. Vaak moeten ze
weer een heel nieuw netwerk opbouwen.
Daartoe krijgen ze nu de kans. Fier in de
wereld maakt de wereld hoe dan ook een
stukje mooier. Dat kan niet anders.’

Help mee
Lijkt het jou ook leuk om samen met de
meiden mee te werken aan een mooiere
wereld? Fier is op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Voor meer informatie:
www.fier.nl/project-fier-in-de-wereld

Het project Fier in de Wereld wordt
mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.
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VRIENDEN
VAN FIER
‘IN MIJN EIGEN NETWERK
ZET IK FIER GOED OP DE
KAART’
Biense Dijkstra is directeur van bouwgroep Dijkstra
Draisma uit Bolsward. Zijn bedrijf ontwikkelde de
duurzame, energieneutrale en waterbesparende
gebouwen van Fier. Dijkstra zet zich ook vrijwillig in
voor onze organisatie.
‘“Hoeveel werknemers heb je in dienst?”, vroeg Fierdirecteur Linda Terpstra een tijdje geleden aan mij.
“Driehonderd”, zei ik met een vragende blik waarop zij
antwoordde: “Dan heeft ongeveer twee procent van
je personeel te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling.” BAM! Die kwam binnen. Ineens kreeg
dit maatschappelijke probleem voor mij een gezicht.
Een paar keer per jaar sparren we samen met Linda en
andere ondernemers over de profilering van Fier en wat
we kunnen betekenen bij het stoppen en voorkomen
van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dan kijken we
hoe ieder zijn eigen expertise kan inzetten om geweldslachtoffers te helpen. In mijn eigen netwerk zet ik Fier
ook goed op de kaart, want uiteindelijk is geweld een
probleem van ons allemaal.’
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Fier heeft veel vrienden.
Vrienden die ons een warm
hart toedragen. Vrienden die
zich belangeloos inzetten
voor onze jongeren, kinderen
en volwassenen. We stellen
er een aantal aan je voor.

‘IK WERK GRAAG MEE AAN
EEN POSITIEVE TOEKOMST
VOOR SLACHTOFFERS’

'IK HEB ONTZETTEND
VEEL GELEERD VAN DE
MEIDEN'

Blanka Pesja is docent op het Conservatorium.
Samen met de meiden van Fier en hun mentoren
gaat ze een liedje schrijven en ontwikkelen.

Jan Backbier was wethouder in de gemeente
Albrandswaard. Tijdens de Summerschool van Fier
gaf hij als vrijwilliger een workshop onderhandelen.

‘Wat ik mooi vind aan Fier? De integere en betrokken
‘De eerste minuten van de workshop waren aftasten. Wat
manier waarop wordt gecommuniceerd over het thema
komt opa hier nou doen, hoorde ik de meiden denken.
geweld. Jullie delen niet alleen de zielige
Gelukkig brak het ijs al snel en ontstond er een mooie
verhalen, ook de succesverhalen krijgen
gedachtewisseling over het thema onderhandelen. Wat
aandacht. Fier geeft slachtoffers
mij het meest bijbleef, is het antwoord van een meisje
van geweld weer een toevan zeventien op de stelling: Bij onderhandelen
komst en daar werk ik
gaat het om winnen. “Nee”, zei ze, “Het gaat niet
graag een beetje aan mee.
om winnen of verliezen, maar om het belang
Hoe? Door samen met
van iedereen.” Dat vond ik een geweldig, wijs
de meiden en mentoren
en inspirerend antwoord waar ik ook wat van
Dat kan op verschillende manieren: je kunt Fier
te zingen. Want zingen
kon leren. Uit dit antwoord maakte ik op dat de
steunen met een gift, een project adopteren,
geeft vertrouwen en
meiden, ondanks de beschadigingen, met een
vrijwilliger worden of een abonnement nemen
hoop. En hoop hebben
open en positieve blik naar de medemens en
op ons magazine. Kijk voor meer informatie op
ze nodig om aan een
de maatschappij proberen te kijken. Deze zomer
www.fier.nl/steun-ons.
positieve toekomst te
kom ik zeker weer een workshop verzorgen. Het
werken.’
was een inspirerend gesprek tussen een oude man en
een bijzondere groep meiden.’

WORD JIJ OOK
VRIEND VAN FIER?
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PietvdZouwen @vdZouwen
Nu @Politieacademie bij de opleiding certificering
mensenhandel een presentatie v @Het_CKM onderdeel v
@Fier_NL #interessant #samen

MAGAZINE MENSENHANDEL

Hanny Lynch @dreamwolfdreams
#FF voor @Fier_NL Landelijk behandel- en expertise
centrum loverboyproblematiek Keep up the good work
#twittterstorm
Corien Oenema @CorienOenema
Cool! Nieuw jaar weer de ring in als #sportmaatje met de
stoere meiden van @Fier_NL
TerredesHommes Asia @tdhnlsea
A unique partnership between @terredeshommes and
@Fier_NL, resulted in capacity building of social workers in
Asia https://goo.gl/KAMKE0

Samen met een aantal partnerorganisaties lanceerde het
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel van Fier een
prachtig digitaal magazine over mensenhandel.
Met feiten en cijfers, interviews, reportages en persoonlijke
verhalen. Het doel: meer bewustwording creëren over het
onderwerp moderne slavernij. Lezen?
Kijk op: www.stopmoderneslavernij.nl

Frans Haenen @franshaenen
Samen met team SOA/Sense @ggdfryslan prima
afstemming met @Fier_NL gemaakt rondom vorm en
inhoud samenwerking De Weaze #dichtbij #betrokken
Veilige Toekomst @veiligetoekomst
Erg mooi en zinvol project voor #onzichtbarekinderen van
@Fier_NL & @terredeshommes, komt op veel vlakken
overeen met #VeiligeToekomst
theakoster @theakoster
Vandaag op werkbezoek bij @Fier_NL Mooie club met
waardevolle expertise die we in nieuwe domein Jeugd goed
kunnen gebruiken.
Soroptimist Frl Zuid @SoroptimistFrlZ
@Fier_NL Dank voor de ontvangst. We hopen te helpen
naar bestaan als zelfstandige. Jullie hebben ons gemotiveerd
De Friesland @DeFriesland
Vandaag zijn de speeltoestellen bij Blijf feestelijk gehuldigd
door Anke van @Fier_NL en Ingrid van @defriesland. Veel
plezier ervan!

SPEELPARADIJS
De kinderen van Fier kunnen spelen! Dankzij vele sponsoren
en fondsen is er een speelparadijs op onze vestiging in
Leeuwarden gebouwd. De glijbanen, schommels en klim
rekken zorgen voor de broodnodige onbezorgde momenten
voor de kinderen. Ook is het een fijne plek voor mooie
moeder- en kindmomenten.
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Clientenraad Fier @FierCRFR
Fijne vergadering achter de rug. Een goed gevulde tafel met
maar liefst 7!!! enthousiaste leden. Daar krijg je energie van
@Fier_NL
Bureau Beke @BureauBeke
Morgen Congres Huiselijk Geweld. Belangrijk onderwerp
dat blijvend aandacht verdient! @Logacom @Fier_NL
Joëlle Hoeksma @joellehoeksma
Weer thuis van een brainstormsessie bij @Fier_NL. Met z'n
allen op veel vette ideeën gekomen!

BEATRIX IS LIEF!
‘De prinses heeft me gefeliciteerd met mijn verjaardag!’ ‘Ze vond ons zelfgemaakte
brood heerlijk.’ ‘De prinses was heel begripvol toen ik vertelde dat ik vroeger ben
gepest.’ Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft goede zaken
gedaan bij de meiden van Fier. Afgelopen jaar mochten we haar maar liefst tweemaal
verwelkomen. Tijdens de werkbezoeken stond de problematiek rondom mensenhandel
en loverboys centraal. Prinses Beatrix sprak met zowel cliënten als met medewerkers
van Fier over dit onderwerp. ‘We waren allemaal super zenuwachtig, maar dat was
nergens voor nodig’, zeggen de meiden achteraf. ‘Onze prinses is super lief!’

FIER IN 2015

FIER PER POST
Het magazine van Fier ieder halfjaar bij jou in
de bus ontvangen? Dat kan! Je betaalt hiervoor
€15 euro per jaar. Je ontvangt niet alleen
ons magazine met interessante interviews,
indrukwekkende reportages en prachtige
foto's, maar steunt met een abonnement ook
slachtoffers van geweld. Abonneren kan via:
www.fier.nl/fier-per-post

Ook in 2015 heeft Fier weer heel
veel moois gedaan. Nieuwsgierig?
Je leest ons online jaarverslag via
www.fierjaarverslag.nl

BE-WUSTWOR-DING
Bewustwording, bewustwording, bewust
wording. We kunnen het niet vaak genoeg
zeggen. Bewustwording is nodig om
thema’s als sexting en mensenhandel
samen te kunnen tegengaan. Daarom gaat
Fier het komende jaar met twee landelijke
bewustwordingscampagnes van start. Samen
met Free a Girl werken we aan een campagne
over sexting. Vanuit het Centrum tegen
Kinderhandel en Mensenhandel werken we
met Terre des Hommes aan een campagne
over mensenhandel. Wordt vervolgd!

WOEF IS WELKOM!
Speciaal voor cliënten met een trouwe
viervoeter heeft Fier drie hondenkennels op
het terrein van de Veilige Veste gebouwd.
Honden die met hun baasje meekomen
kunnen hier een aantal dagen verblijven
totdat er een veilig en goed opvangadres is
gevonden.
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She needed
a hero,
so that’s what
she became.

Fier helpt meiden en jongens om
hun eigen kracht te ontdekken.
De held in zichzelf te vinden.
En daarom is Fier onze held.
Eén waaraan we met trots onze
naam verbinden. Want werken met
én voor superhelden, dat is wat wij
het liefste doen. Van een megasterk
concept tot een superactie, van
een verhaal met vleugels tot
een heldhaftige campagne.
Hoeveel bureau wil je hebben?

www.gho.nl
_ s p on s or v an s up er helden

