Dit is het verhaal van Fier. Over waar we in geloven. Over hoe we
werken en met wie. Over ons geloof in een veilige toekomst, in
talenten en in dromen.
Dit is ons verhaal. Over hoe we beschadigde kinderen, jongeren
en volwassenen weer rechtop zetten. Fier, richting een bestaan
zonder geweld.
Want geweld voorkomen en geweld stoppen, dát is onze missie. Net
als hulp bieden bij de gevolgen ervan. Alles wat we doen staat in het
teken van die opdracht. We zien slachtoffers, getuigen en plegers –
allemaal op hun eigen manier.
Mensenhandel. Eergerelateerd geweld. Seksueel Misbruik.
Kindermishandeling. Huiselijk geweld. En vroegkinderlijke
traumatisering. Dit zijn de thema’s waarmee we werken. Heftig,
en daarom zo belangrijk. We kiezen voor de meest kwetsbare,
schrijnende en complexe situaties waarin kinderen, jongeren
en volwassenen verzeild kunnen raken. De wereld is daarbij ons
uitgangspunt. Wat gebeurt er in die wereld? Welke problematiek
speelt er? Wat hebben slachtoffers, plegers en getuigen van geweld
nodig? Deze benadering vraagt een continu actief en dynamisch
proces. We stellen onszelf daarom ook steeds opnieuw de vraag:
doen we de juiste dingen en doen we deze dingen goed genoeg?
Bij Fier zien we geen probleemgevallen, maar mensen met een
geschiedenis én een toekomst. Wie ben jij, vragen we. Wat heb je
meegemaakt en waar wil je naartoe? De focus gaat op vooruit, met af
en toe een blik naar het verleden.
Jij bent niet je probleem, zeggen we. Jij bent een mens, net als ieder
ander. Dáár gaan we mee aan de slag. Met jou. Als mens. Met je
mogelijkheden en je onmogelijkheden. Met je talenten, je dromen, je
struggles en je liefdes. En ja, met dat trauma. Oók met dat trauma. Want
dat zit er nu eenmaal en daar moeten we wat mee. Daar voegen we
gelijk een belangrijke boodschap aan toe: Jij. Bent. Niet. Je. Trauma.
Bij Fier geloven we dat investeren in de toekomst loont. We
geloven in diploma’s, in het opdoen van positieve ervaringen en
in het ‘uitpakken’ van je talenten. Daarom bieden we onderwijs,
jobcoaching en dagbesteding. Opdat je vindt wat je zoekt, ontplooit
wie je bent en kunt zorgen voor jezelf.
We brengen je in beweging – letterlijk en figuurlijk. Want ook sport,
kunst en cultuur en het aangaan van gezonde vriendschappen zijn
belangrijke pijlers van wat we doen. Je eigen plek weer kunnen
vinden in de maatschappij, meedoen, een fijn bestaan opbouwen;
dáár gaat het om.
Waar we dit allemaal doen? In onze Veilige Veste. Een plek waar
niemand op de vlucht hoeft. Een plek waar je mag zijn wie je bent,
waar je op adem kunt komen en je je angsten mag loslaten. Een plek
waar je aan je toekomst werkt, samen met de mensen die van jou
houden. Onze Veilige Veste is uniek. Niet verstopt, niet verborgen,
geen geheim adres. Maar Fier rechtop in het landschap. Als een
uitnodiging: kom maar - wij zijn er voor je, hier ben je veilig.
Fier betekent trots. En dat zijn we. Op onze cliënten, maar zeker
ook op onze medewerkers. Zij werken iedere dag opnieuw aan
de veiligheid en de toekomst van anderen. Zonder hen geen Fier.
Zonder hen geen trots.
Aangenaam. Wij zijn Fier. Wie ben jij?
www.fier.nl
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