
 19 november 2021, 13:30 (CET)

Confronterend kunstwerk op schoolgevel mag
langer blijven staan
Het confronterende lichtkunstwerk op de gevel van freinetschool Het

Trappenhuis mag langer blijven staan. Het werk van kunstenaar Charles Degeyter

kadert in de jaarlijkse Week tegen Familiaal Geweld en kon tijdens het

Lichtfestival al op veel belangstelling rekenen.

In België komt één op de vier kinderen geregeld in aanraking met lichte vormen van geweld in

het gezin, één op de tien met ernstige vormen. Tijdens de Week tegen Familiaal Geweld, dit jaar

van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november 2021, wil de Stad Gent het

probleem extra onder de aandacht brengen.

Familiaal geweld komt nog al te vaak voor. De drempel is groot om daarover te
getuigen. Daarom doen we er alles aan om dit extra onder de aandacht te
brengen.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Gents kunstenaar Charles Degeyter maakte het campagnebeeld, een confronterend beeld dat

jonge slachtoffers een stem wil geven. Met de hulp van de leerlingen van freinetschool Het

Trappenhuis maakte hij ook een werk voor het Lichtfestival op de gevel van de school,

Domesticated Animals. In het kader van de Week tegen Familiaal Geweld werd beslist om het

kunstwerk langer op de gevel van de school te laten staan. Het campagnebeeld zal te zien zijn op

affiches, flyers en broodzakken.
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De Stad Gent organiseert nog meer acties in het kader van de Week tegen Familiaal Geweld. Zo

krijgt het onderwijzend personeel van de Gentse scholen sensibilisatiemateriaal en staat er een

studiedag voor het Gentse middenveld op het programma. Op 24 en 25 november zal de

Ghelamco Arena oranje kleuren in het kader van de internationale campagne tegen geweld op

vrouwen ‘Orange the World’. En in 2022 is er een gratis trainingstraject voor leerkrachten en

zorgcoördinatoren om in school met het thema van familiaal geweld aan de slag te gaan.
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