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Filmcabines in stadscentrum tijdens Week tegen
Familiaal Geweld

© Michiel Devijver

De Stad Gent biedt tijdens de Week tegen Familiaal Geweld van 18 tot en met 25

november 2019 tal van gratis activiteiten aan. Ook staan her en der in de stad

filmcabines opgesteld om het taboe rond familiaal geweld aan te kaarten. De

boodschap? Kijk niet weg en praat erover.

 

Voor het derde jaar op rij biedt de Stad Gent een week lang activiteiten aan in de strijd tegen

familiaal geweld. Dit jaar staan er ook filmcabines opgesteld aan het station Gent-Sint-Pieters,

bibliotheek De Krook, Lokaal Dienstencentrum Sint-Amandsberg en het zwembad Van Eyck.

Daarin zie je een kort filmpje dat mensen wil aanzetten om het taboe rond familiaal geweld te

doorbreken.
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

'We nemen familiaal geweld zeer ernstig. Met de Week tegen Familiaal
Geweld willen we het onderwerp meer bespreekbaar maken.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Op verschillende locaties staan ook enkele gratis films op het programma: Polisse (Eetcafé

Toreke), Vechtmeisje (De Centrale) en Zagros (De Koer). De films staan elk op hun manier stil

bij de problematiek en tonen het belang van communicatie. Rapper Fatih komt na de vertoning

van Vechtmeisje vertellen over wat hem vooruit heeft geholpen in moeilijke situaties.

Tijdens een lezing in samenwerking met Sensoa en activiteiten zoals yoga en kickboksen wordt

op zoek gegaan naar hoe we onze grenzen kunnen herkennen en bewaken.

 

Alle activiteiten zijn gratis en worden georganiseerd in samenwerking met onder andere CAW

Oost-Vlaanderen, UZ Gent, Sensoa en Politie Gent.

Contact

Ibel Tryhou, Dienst Preventie voor Veiligheid, gsm 0477 99 16 51, e-mail

ibel.tryhou@stad.gent

Bevoegd

Voor het volledige programma

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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