MEER INFO

Gentinfo (09 210 10 10) of
online via go.stad.gent/familiaalgeweld

www.stad.gent/familiaalgeweld

EXTRA’S

1712

• Mirabal nodigt iedereen uit om deel te nemen
aan de nationale manifestatie tegen geweld
op vrouwen op 24 november in Brussel.
Meer info: www.mirabalbelgium.org
• Verspreid over Gent staan filmcabines die
het thema familiaal geweld belichten. Neem
eens een kijkje! De exacte locaties vind je
op de website.
• Hou onze website in de gaten voor updates
en pop-up activiteiten.

V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2019 - 01788

INSCHRIJVEN VIA

NUTTIGE NUMMERS
Bij vragen over geweld. Ook voor meldingen.
Gratis, discreet en anoniem.
www.1712.be

106 TELE-ONTHAAL
Zoek je een uitweg? Praat! Anoniem en gratis.
24/24 en 7/7
Chatten kan ook op www.tele-onthaal.be

112 NOODNUMMER
Voor interventies van politie en hulpdiensten.
24/24 en 7/7
Installeer ook de app 112.be

ORGANISATIE

Team Familiaal Geweld - Stad Gent
09 266 82 05
preventievoorveiligheid@stad.gent
In samenwerking met onder meer: Café Toreke, CAW OostVlaanderen, Ciné Rio, De Koer, GAMS, OverKop, Politie Gent, Sensoa,
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Wijkcinema Rabot, vzw Zijn,
Zorgcentrum Seksueel Geweld

WEEK TEGEN
FAMILIAAL GEWELD

18-25 november 2019

www.stad.gent/familiaalgeweld

Kom naar
de gratis
gesprekken
themafilms
activiteiten

PROGRAMMA
25 november is de Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Ook Gent kijkt niet weg! We grijpen deze
dag aan om extra aandacht te vragen voor alle vormen van familiaal geweld. Want geweld in de familie
treft niet alleen vrouwen, maar ook mannen, kinderen, ouders, grootouders, …
In deze 3de editie van de Gentse week tegen familiaal geweld kun je deelnemen aan tal van boeiende
activiteiten, zoals films, interactieve lezingen, ... Ze tonen ons stuk voor stuk hoe belangrijk het is dit
taboe te doorbreken. Alle activiteiten zijn gratis. Schrijf je tijdig in via Gentinfo (09 210 10 10) of online
via go.stad.gent/familiaalgeweld.

POLISSE
MAÏWENN LE BESCO
FILM
In deze film word je ondergedompeld in het
dagelijkse leven van de Parijse politieafdeling
voorkinderbescherming. Ze pakken pedofielen op,
ondervragen ouders die hun kinderen mishandelen
en proberen met humor de uitzichtloze momenten
een plaats te geven.
Na de film vertellen veldwerkers hoe het is om dag
in dag uit te werken in gewelddadige situaties.

IS ’T OK?

KRACHTIG IN LICHAAM EN GEEST

ZAGROS

OVERKOP
FILM

ACTIVITEIT

SAHIM OMAR KALIFA
FILM

Hoe maak je je kind weerbaar? Hoe leer je het
de grenzen van anderen respecteren? Hoe praat
je als ouder over seksuele thema’s? Welke info geef
je best mee?

Als haar ouders in een vechtscheiding belanden,
verhuist de eigenzinnige en licht ontvlambare
Bo met haar moeder en broer naar een
Amsterdamse buitenwijk. Daar introduceert
buurmeisje Joy haar bij de kickboksclub.
Bo moet zich leren beheersen en accepteren dat
ze niet alles onder controle heeft. Als kijker ruik
je het zweet en voel je de pijn.

Neem deel aan de filmroulette! Een parcours
doorheen het OverKop-huis met 3 kortfilms, die
elk op hun manier het thema familiaal geweld
aansnijden. Je schuift in groep door van kortfilm
naar kortfilm.

Wil je weerbaarder worden zonder woorden?
Tijdens deze lichamelijke activiteit onderzoeken
we hoe dit kan. Trek comfortabele kledij aan.

Havin, de vrouw van de Koerdische herder Zagros,
vlucht naar België met hun jonge dochtertje,
nadat ze door haar schoonfamilie wordt
beschuldigd van overspel. Zagros blijft overtuigd
van haar onschuld en gaat haar achterna. Terug
verenigd in België blijkt hij niet ontsnapt te zijn
aan de druk van zijn familie en slaat de twijfel toe.

Julia Day van Sensoa geeft tips en gaat in gesprek
met haar moeder over hoe dat tussen hen is
verlopen.
wanneer:
Dinsdag 19 november 2019
19.30 uur Welkom
20 uur Start lezing
22 uur Einde

Vanaf 18 uur kun je aanschuiven voor spaghetti
(betalend) in Café Toreke. Wil je erbij zijn? Geef
dit door bij je inschrijving.

waar:
Liberaal Archief
Kramersplein 23, 9000 Gent

weetje:
Toreke is open voor wie voor of na de film iets wil
eten of drinken.

FILMROULETTE

JOHAN TIMMERS
FILM

wanneer:
Maandag 18 november 2019
19.30 uur Start film
21.30 uur Nabespreking

waar:
Café Toreke,
Vlotstraat 11, 9000 Gent

VECHTMEISJE

JULIA DAY
INTERACTIEVE LEZING

Verschillende professionele organisaties zijn
aanwezig om uitleg te geven en vragen te
beantwoorden.
wanneer:

wanneer:
Zaterdag 23 november 2019
10 uur Start
12 uur Einde

Donderdag 21 november 2019
19 uur Welkom
19.30 uur Start filmroulette
22 uur Einde

waar:
Lokaal Dienstencentrum De Knoop
Hundelgemsesteenweg 125
9050 Gent

Na de film reflecteren we samen met rapper
Fatih Devos en kun je vragen stellen.
wanneer:
Woensdag 20 november 2019
19.30 uur Welkom
20 uur Start film
21.30 uur Nabespreking
waar:
De Centrale
Kraankindersstraat 2, 9000 Gent

Voor meer info, check de website:
www.stad.gent/familiaalgeweld

waar:
OverKop
Drabstraat 18, 9000 Gent

De film toont ons hoe liefde, loyaliteit en eer
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoe ga
je daarmee om? Na de film gaan we hierover in
gesprek met hulpverleners.
wanneer:
Zondag 24 november 2019
19.30 uur Welkom
20 uur Start film
21.40 uur Nabespreking
waar:
Ciné Rio, De Koer
Meibloemstraat 86, 9000 Gent

