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Onderwerp: Fonds Slachtofferhulp gaat de strijd aan tegen seksueel geweld! (Voorbeeld)

Datum: donderdag 19 november 2020 om 13:51:23 Midden-Europese standaardHjd

Van: Nicky Bredemeijer

Aan: frank@cycloworld.cc

PERSBERICHT 

Seksueel geweld is een actueel en groeiend probleem in onze samenleving. De cijfers spreken voor zich

1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen in Nederland krijgt ermee te maken.

Het is één van de meest traumaMsche vormen van geweld. Het tekent je leven en kan veel schade aanrichten.

De helO van de slachtoffers krijgt te maken met ernsHge psychische klachten en loopt vast.

In 80% van de gevallen is de dader een bekende van het slachtoffer.

Er komen steeds meer nieuwe vormen van seksueel geweld.

Steeds meer kinderen en jongeren worden slachtoffer van online seksueel geweld.

Online seksueel geweld is nog relaHef nieuw. Daardoor is er nog weinig over bekend, bestaande hulpverlening schiet

tekort of bestaat überhaupt nog niet. Daarom moeten er nieuwe behandelmethodieken worden ontwikkeld. Fonds

Slachtofferhulp wil dat er goede opvang komt voor slachtoffers van online seksueel geweld. En nam om die reden deel

aan het nieuwe tv-programma Call2AcHon van RTL. 

In de uitzending, die vanaf komende zondag 6x op tv komt op verschillende RTL-zenders, staat dus online seksueel geweld

centraal. Fondsdirecteur Ineke Sybesma en de bekende presentatrice en model Kim Kö`er zijn aanwezig in de studio, de

presentaHe is in handen van Nance Coolen. 

De uitzending bevat een heaige reportage over het 16-jarige meisje Stephanie. Kim KöWer bezoekt de Hener, die het

slachtoffer is geworden van afpersing met naakboto’s via de telefoon (‘sexHng’). Ondanks verwoede pogingen lukt het

haar en haar familie maar niet om de juiste hulpverlening te vinden. De reportage laat zien hoe Stephanie en haar gezin

gebukt gaan onder de gevolgen en wat dit met het meisje doet. Haar verhaal leidde recent zelfs tot Kamervragen. 

Dit soort schrijnende gevallen staat niet op zichzelf. Fonds Slachtofferhulp zet zich op alle mogelijke manieren in om de

hulpverlening te verbeteren. Dat is ook één van de redenen geweest om mee te doen aan het programma: het probleem

moet verder onder de aandacht worden gebracht. 

Daarnaast is in het tv-programma uitgebreid aandacht voor het succesvolle voorleesboekje ‘Nee is oké. Het boek leert

jonge kinderen op een speelse en laagdrempelige manier weerbaarder en asserHever te worden in het aangeven van hun

grenzen m.b.t. hun eigen lijf. Het biedt ouders en verzorgers handva`en om het onderwerp bespreekbaar te maken met

kinderen. Het boekje werd gemaakt door Fonds Slachtofferhulp als donateursgeschenk, maar voldeed onbedoeld vooral

ook aan een enorme vraag vanuit opvoeders, begeleiders en scholen, en is om die reden inmiddels een groot succes. 

Inmiddels zijn er meer dan 60.000 boekjes verspreid. 

Call2AcHon is voor de eerste keer te zien op zondag 15 december om 14:00 op RTL4.

Over Fondsslachtofferhulp

Over Fonds Slachtofferhulp Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onaeankelijke maatschappelijke organisaHe sterk

voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoek, belangenbeharHging, voorlichHng en

de ontwikkeling van verbeterde hulpverlening werkt het Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de posiHe van
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slachtoffers in Nederland. Op die manier moet elk mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis het

leven weer op te pakken. Voor meer informaHe zie www.fondsslachtofferhulp.nl.

Meer informaMe

Frank Jansen

Persvoorlichter a.i. Fonds Slachtofferhulp

06-29601351

Deze e-mail is verzonden aan frank@cycloworld.cc 

Fonds Slachtofferhulp, Louis Couperusplein 2, 2514HP, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland 
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