LANDELIJKE
HULPORGANISATIES
HULP EN ADVIES BIJ:

HUISELIJK GEWELD, SEKSUEEL GEWELD, LOVERBOYPROBLEMATIEK,
EERGERELATEERD GEWELD, HUWELIJKSDWANG, HUWELIJKSE
GEVANGENSCHAP
Iedereen kan voor deze problemen contact opnemen met:

DE HUISARTS
Voor hulp na gendergerelateerd geweld kun je terecht bij een dokter, bijvoorbeeld je huisarts. Deze kan medische zorg bieden na geweld, maar je kunt je huisarts ook als vertrouwenspersoon raadplegen.

VEILIG THUIS
Veilig Thuis heeft organisaties door het hele land. Je kunt bellen voor hulp, maar ook voor advies. De hulpverlener bekijkt samen met jou welke professionele hulp nodig is. Bellen kan anoniem en is gratis. Veilig Thuis is
24/7 bereikbaar: 0800-2000. Vanuit het buitenland bel je naar: 0031-703 119 007.

POLITIE
Bij acuut gevaar? Bel 112
Het alarmnummer 112 is voor spoedeisende hulp (politie, ambulance of brandweer). Bijvoorbeeld wanneer je
getuige bent van geweld of een misdrijf.
Geen spoed?

Is er geen spoed, maar wil je wel contact met de politie? Bijvoorbeeld om aangifte te doen? Bel: 0900-884.

HUWELIJKSDWANG EN/OF ACHTERLATING IN HET BUITENLAND
LANDELIJK KNOOPPUNT HUWELIJKSDWANG EN ACHTERLATING
Neem contact op met Landelijk knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en de Nederlandse ambassade in
het land waar iemand is achtergelaten. Huwelijksdwangenachterlating.nl
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STICHTING STEUN REMIGRANTEN
Deze stichting heeft ook een meldpunt in Berkane (Marokko). Steunremigranten.nl

TROUWEN TEGEN JE WIL
Informatie, chatmogelijkheden, overzicht rechten en verhalen. Trouwentegenjewil.nl

HUWELIJKSE GEVANGENSCHAP
FEMMES FOR FREEDOM
Dit meldpunt biedt hulp om uit huwelijkse gevangenschap te komen. Femmesforfreedom.com

SEKSUEEL GEWELD: AANRANDING OF VERKRACHTING
CENTRUM SEKSUEEL GEWELD
Is iemand kortgeleden aangerand of verkracht? Dan kun je voor hulp of vragen contact opnemen met Centrum
Seksueel Geweld (er zijn centra in heel Nederland): Centrumseksueelgeweld.nl of bel 0800-0188 (24/7, gratis).
Bij het Centrum Seksueel Geweld wordt een slachtoffer opgevangen door een verpleegkundige. Deze blijft
tijdens het hele bezoek bij het slachtoffer. Een team (artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen) werkt samen om het slachtoffer de beste zorg te geven. Alles wat in het
centrum wordt besproken, is vertrouwelijk.

SLACHTOFFERHULP NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt ondersteuning na seksueel misbruik en seksueel geweld. Slachtoffers kunnen met hun
verhaal bij de speciaal getrainde medewerkers terecht. Dat kan anoniem. Samen kijken zij met het slachtoffer
wat hij of zij nodig heeft. Slachtofferhulp.nl

EERGERELATEERD GEWELD
FIER
Fier een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier
houdt zich bezig met het voorkomen van geweld, stoppen van geweld en bieden van hulp bij de gevolgen van
geweld. Fier heeft opvanglocaties voor slachtoffers van eergerelateerd geweld. Je kunt bij Fier terecht als je
over jezelf wil praten of over anderen, bijvoorbeeld een vriend of vriendin. Contact: bel 088 - 208 0000 (24/7,
gratis) of je kunt anoniem chatten met Fier: Fier.nl

OPVANGHUIZEN
In Nederland bestaan verschillende vormen van opvang voor slachtoffers en plegers van gendergerelateerd
geweld: crisisopvang, ambulante opvang en residentiële opvang (vaak op een geheime locatie). Afhankelijk van
situatie en behoeftes kan men een beroep doen op een van deze opvangvormen.
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SEKSUELE DIVERSITEIT

Tal van organisaties bieden hulp aan biculturele LHBT’s. Enkele voorbeelden:

SECRET GARDEN
Een stichting van en voor LHBT’s met een etnisch-culturele achtergrond die ondersteuning en begeleiding
biedt. Stichtingsecretgarden.nl

MARUF
Deze stichting streeft naar meer bewustwording rondom islam, gender en seksuele diversiteit. Moslims vinden
er ondersteuning bij het accepteren van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Stichtingmaruf.com

RESPECT2LOVE
Een community voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren met een biculturele
achtergrond. Respect2love geeft informatie en advies en organiseert bijeenkomsten in Amsterdam, Den Haag,
Utrecht en Rotterdam. Respect2love.nl

DE PRISMA GROEP
Voor biculturele en/of islamitische LHBT’s in Utrecht en omgeving. Bij de Prisma Groep ontmoeten jongens en
meisjes elkaar die een biculturele achtergrond hebben en homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender
zijn. Zij organiseren avonden met bijvoorbeeld gastsprekers. Deze vertellen persoonlijke verhalen en gaan het
gesprek aan met de aanwezigen. Prismagroep.webklik.nl

Bron: De digitale informatie voor voorlichters over taboes: Movisieacademie.nl
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