Uitnodiging: opening permanentie GAMS in Gent

Dinsdag 6 maart 2018
De Sloep vzw - Bevelandstraat 26, 9000 Gent
Programma
16u00

Onthaal

16u15

Toespraak Resul Tapmaz, Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en

Sport
16u30

Voorstelling GAMS vzw en nieuwe prevalentiecijfers omtrent vrouwelijke genitale

verminking in België.

17u00

Aperitief en uitwisseling

Gelieve uw aanwezigheid uiterlijk op 1 maart 2018 te bevestigen via jessica@gams.be of
0493 40 52 90.

Over GAMS vzw
GAMS vzw is een groep vrouwen en mannen van verschillende origine die zich, sinds 1996,
inzet tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en andere vormen van gendergebonden
geweld in België. De vereniging biedt psychosociale ondersteuning aan personen die
geconfronteerd werden met VGV of hier een risico op lopen, zowel individueel als in groep.
Daarnaast geeft GAMS vormingen en ondersteuning aan professionals en doet ze aan
lobbying om VGV meer onder de aandacht te brengen. Want ook in België wordt een
aanzienlijke groep van de samenleving geconfronteerd met deze thematiek.

Dankzij de steun van Stad Gent en New Life Fund, kan GAMS vanaf januari 2018 een reeks
vaste activiteiten aanbieden in Gent. Tijdens deze officiële opening geven wij u graag meer
uitleg over het voorkomen vrouwelijke genitale verminking In België en stellen wij onze
activiteiten in Gent voor.
Kunt u niet aanwezig zijn meer wil u wel meer te weten komen over onze werking? Dan
kunt u steeds contact opnemen met Jessica Tatout via jessica@gams.be of 0493 40 52 90.
U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op onze website www.gams.be

Bent u op zoek naar begeleiding voor uzelf? Voelt u de behoefte om met iemand te praten?
Indien u zich zorgen maakt om de veiligheid van een meisje/vrouw of om uw eigen veiligheid,
maar niet weet wat te doen, kunt u ons contacteren op het nummer 02 219 43 40. Wij zullen u
ondersteunen bij het ondernemen van de nodige maatregelen.

Copyright © 2016 GAMS Belgique, All rights reserved.
Contact:
info@gams.be - 02 219 43 40
Rue Gabrielle Petitstraat 6
1080 Bruxelles - Brussel
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

