
Stad Gent organiseert eerste 'Week tegen
familiaal geweld' van 20 tot 27 november 2017

In de week van 20 tot 27 november organiseert de Stad Gent voor de eerste keer
de ‘Week tegen familiaal geweld’. Onder de slogan 'Liefde mag geen pijn doen'
vinden vijf gratis activiteiten plaats, de meerderheid ervan is voor iedereen
toegankelijk.

De datum voor de week is niet toevallig gekozen: 25 november is de internationale dag
tegen geweld op vrouwen, een dag die de Stad Gent reeds jaren ondersteunt. Omdat
familiaal geweld echter niet enkel vrouwen treft, maar ook mannen, kinderen en ouderen,
trekt de Stad Gent dit open naar alle vormen van intrafamiliaal geweld tegen eender wie.
Want geweld in de familie kent geen kleur, rang, stand, klasse of gender: iedereen kan
ermee te maken krijgen.

Aanleiding: familiaal geweld tegen Rhizlène

De week tegen familiaal geweld start op maandag 20 november 2017 met de herdenking
van Rhizlène, een jonge mama die in de zomer van 2016 aan de Dampoort werd
neergestoken door haar ex-partner. Rhizlène overleed enkele dagen later aan haar
verwondingen. Na een serene wake voor familie, vrienden en betrokken hulpverleners in
2016, werd in september 2017 in de Bourgoyen een boom geplant als blijvend
aandenken. Het natuurgebied was de favoriete wandelplek van Rhizlène en haar
kinderen, en leende zich in dat opzicht uitstekend als blijvende gedenkplaats voor haar
geliefden.



De Stad Gent wil echter meer doen dan herdenken. Ze wil iedereen oproepen om niet
blind te zijn voor de signalen van intrafamiliaal geweld, en wil het nog steeds heersende
taboe doorbreken. Opdat Rhizlène haar dood niet volledig zinloos zou zijn, ontstond het
idee om op de plek van het drama een vlindertegel tegen zinloos geweld te plaatsen als
blijvende reminder. Om bijkomend een aantal activiteiten op te zetten met de focus op
partnergeweld, zodat wie met intrafamiliaal geweld geconfronteerd wordt, weet waar
hij/zij terechtkan voor hulpverlening en beveiliging. Zodat dergelijke drama’s in de
toekomst hopelijk kunnen worden vermeden.

Het resultaat is de eerste 'Week tegen familiaal geweld', onder de slogan ‘Liefde mag
geen pijn doen’, in samenwerking met het CAW Oost-Vlaanderen en de VZW Zijn,
Beweging tegen Geweld.

Programma

20 november 2017: plaatsing vlindertegel
Als kick-off van de week legt de Stad Gent op maandag 20 november 2017 in
aanwezigheid van burgemeester Daniël Termont en schepen Resul Tapmaz een
vlindertegel tegen zinloos geweld aan de bushalte ter hoogte van de Koopvaardijlaan 3.
We verzamelen vanaf 12.30 uur bij een tasje soep en starten het programma om 13 uur.
Vooraf inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom.

21 november 2017: uiteenzetting voor hulp- en zorgverleners over meerzijdige
partijdigheid bij partnergeweld
Tijdens tafelgesprekken met concrete praktijkvoorbeelden gaan de deelnemers onder
begeleiding van CAW Oost-Vlaanderen op zoek naar passende benaderingswijzen bij
partnergeweld (Inschrijven kan voor 14 november op
secretariaat.genteeklo@cawoostvlaanderen.be).

22 november 2017: muzikale voorstelling met duiding en getuigenissen
Muzikale voorstelling ‘De donkere kant van de liefde’ door Deborah Ostrega en Ernst
Löw, om 19.30 uur in de Krook, Miriam Makebaplein te Gent. Inschrijven voor 20
november via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10, of digitaal via deze website. Na de
muzikale voorstelling brengen we duiding en is er ruimte voor getuigenissen en vragen,
waarna we rustig napraten bij een drankje.

Weerbaarheidstraining
Daarnaast biedt de Stad Gent een weerbaarheidstraining aan voor slachtoffers van (ex-
)partnergeweld. De training wil dames van wie het zelfvertrouwen doorheen hun
gewelddadige relatie een aanzienlijke knauw kreeg, assertiever en weerbaarder maken,
zodat ze opnieuw voor zichzelf durven op te komen. (inschrijven via 09 266 82 05 of via
stalkingalarm@stad.gent)
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Op 25 november 2017 wordt ook een infomoment georganiseerd voor alle Gentenaars
die zich door middel van taal en lichaamshouding weerbaarder willen opstellen en/of wat
meer willen weten over weerbaarheidstraining. (inschrijven via 09 266 82 05 of via
stalkingalarm@stad.gent)

Informatie
Nienke Kiekens, Dienst Preventie voor Veiligheid – StalkingAlarm, gsm 0473 53 15 09, e-
mail stalkingalarm@stad.gent

Bevoegd

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent

Stad Gent
persruimte
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