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Grote mural aan Willem I-kaai als statement
tegen huiselijk geweld

Tijdens de coronacrisis is familiaal geweld actueler dan ooit. De Stad Gent wil

daarom een blijvend statement maken tegen huiselijk geweld. Graffitikunstenaar

Nean maakte een grote mural aan de Willem I-kaai, waaraan ook een

animatievideo is gekoppeld met tips en info rond huiselijk geweld.
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Met de sensibiliseringscampagne 'Spreken doet muren breken' wil de Stad Gent het taboe rond

huiselijk geweld doorbreken. In het kader van de Week tegen Familiaal Geweld kiest de Stad

daarom voor een blijvend statement. Een grote mural van graffitikunstenaar Nean aan de

Willem I-kaai vormt de spil van de campagne. Animatiestudio Ship of Fools brengt de mural tot

leven in een animatievideo die het verhaal achter het graffitiwerk verbeeldt, en tips en info rond

huiselijk geweld deelt.

'We gaan door een moeilijke periode waarin we extra waakzaam moeten zijn
voor familiaal geweld. Door het thema bespreekbaar te maken en slachtoffers
en getuigen concrete handvaten aan te reiken, willen we hieraan tegemoet
komen.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Tips voor omstaanders

Met de campagne wil de Stad niet alleen slachtoffers aanspreken, maar vooral ook getuigen tips

aanreiken om hulp te kunnen bieden bij familiaal geweld. Tijdens de lockdown namen 7 op de

10 slachtoffers van familiaal geweld contact op met iemand uit hun omgeving (vriend, collega,

huisarts, enzovoort). Om die omstaanders te ondersteunen, bundelt de

webpagina stad.gent/familiaalgeweld heel wat tips.

Naast de vernieuwde webpagina worden de boodschap en de tips ook verspreid via affiches,

postkaartjes en broodzakken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met partners uit de

eerstelijnszorg, zoals huisartsen en apothekers, maar ook met schoonmaakbedrijven.

Contact

Ibel Tryhou, Dienst Preventie voor Veiligheid - Team intrafamiliaal geweld - Stalkingalarm,

tel. 09 266 82 05, e-mail ibel.tryhou@stad.gent

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

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

http://www.stad.gent/familiaalgeweld
mailto:ibel.tryhou@stad.gent
mailto:thomas.dierckens@stad.gent
mailto:burgemeester.declercq@stad.gent


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.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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