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Stad Gent organiseert tal van activiteiten
tijdens de 'week tegen familiaal geweld'

25 november 2018 is Internationale dag tegen geweld op vrouwen. De Stad Gent

grijpt deze dag aan om extra aandacht te vragen voor alle vormen van familiaal

geweld, want het treft immers ook mannen, kinderen, ouders en grootouders.

Tijdens de week tegen familiaal geweld van 19 tot 25 november 2018 kan iedereen

deelnemen aan diverse gratis activiteiten.

Voor het tweede jaar op rij biedt de Stad Gent naar aanleiding van de Internationale dag tegen

geweld op vrouwen een aantal activiteiten aan. De gratis films van Fien Troch (Home), Pernilla

August, Xavier Legrand en Paddy Considine maken ons bewust van de problematiek en tonen

het belang van communicatie en positieve relaties.

In het panelgesprek 'Relaties onder druk?!' met relatiebemiddelaar Rika Ponnet, antropoloog

Rik Pinxten en Imam en islamleerkracht Khalid Benhaddou gaat Fatma Taspinar (VRT) op zoek

naar de impact van onze diverse maatschappij op relaties.

Daarnaast zijn er nog een theatervoorstelling, een wandeling en verschillende infomomenten.
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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.

Alle activiteiten zijn gratis en in samenwerking met onder andere vzw Zijn, CAW Oost-

Vlaanderen, UZ Gent, Toreke, De Koer, SENSOA en CGG Eclips. Inschrijven is aangewezen.

Contact

Ibel Tryhou, Team Intrafamiliaal Geweld Preventie voor Veiligheid - Departement

Samenleven en Welzijn, tel. 09 266 82 05, e-mail Ibel.tryhou@stad.gent

Bevoegd

Programma en info 'week tegen familiaal geweld 2018'

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

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
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