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Studiedag en graffitiwerk om ouderengeweld
aan te kaarten

De Stad Gent grijpt de ‘Internationale dag tegen geweld op vrouwen’ op 25

november dit jaar aan om ook een andere onderbelichte problematiek mee onder

de aandacht te brengen: ouderengeweld. Dat gebeurt onder meer met een

studiedag voor hulpverleners en een graffitiwerk in de Bibliotheekstraat.
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In de Bibliotheekstraat vlak bij de Sint-Jacobskerk is er sinds kort een nieuw graffitiwerk te

zien. De Gentse straatkunstenaar Han Coussement, die ook heel wat andere straatkunstwerken

in Gent op zijn naam heeft, bedacht en maakte het werk op vraag van de Stad Gent. Het werk

heet ‘Ingewikkeld’ en staat symbool voor het feit dat ouderenmishandeling vaak met de mantel

der liefde wordt bedekt.

De dualiteit tussen enerzijds het verstikkende en anderzijds het zorgende vind
ik heel interessant. Het toont de complexiteit van de situaties waarin geweld op
ouderen plaatsvindt. Die tegenstrijdigheid zit ook verwerkt in mijn kleurgebruik
en stijl van schilderen. 
— Han Coussement, straatkunstenaar

Het kunstwerk kadert in de jaarlijkse ‘Internationale dag tegen geweld op vrouwen’ op 25

november. In samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen en VLOCO grijpt de Stad die dag aan

om ook de problematiek rond ouderengeweld bespreekbaar te maken. Zo is er vrijdag een

studiedag voor zorg- en hulpverleners met tips over de aanpak van ouderengeweld en worden er

flyers en affiches voor het grote publiek verspreid, onder meer in lokale dienstencentra en

woonzorgcentra. Tot slot is er ook nog de webpagina stad.gent/familiaalgeweld.

Zorgen voor iemand die hulpbehoevend is of zelf zorg nodig hebben. Vroeg of
laat maken we het allemaal mee. Maar wat als zorg omslaat in geweld? Met
deze campagne willen we het thema onder de aandacht brengen en
bespreekbaar maken.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Eerder dit jaar richtte de Stad Gent bovendien een platform op om een grensoverschrijdende

aanpak van intrafamiliaal geweld te ontwikkelen. Vijftien steden en gemeenten stapten in het

project. Meer daarover lees je hier.
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