LIEFDE MAG GEEN PIJN DOEN

WEEK TEGEN FAMILIAAL GEWELD - 19 tot 25 november 2018

PROGRAMMA
25 november is Internationale dag tegen geweld op vrouwen. De Stad Gent grijpt
dit aan om extra aandacht te vragen voor alle vormen van familiaal geweld.
Geweld in de familie treft immers niet alleen vrouwen, maar ook mannen, kinderen,
ouders, grootouders, …
Gelukkig hoeft liefde niet altijd pijn te doen. De Stad kiest voor een verbonden Gent,
waarin gezonde relaties een essentiële schakel zijn. In deze tweede Gentse week
tegen familiaal geweld kunt u deelnemen aan tal van activiteiten. Ze maken ons
bewust van de problematiek en tonen het belang van positieve relaties.
Bijna alle activiteiten zijn gratis, inschrijven is aangewezen.

HOME
FIEN TROCH (2016)
FILM

wanneer:
Maandag 19 november 2018
19.30 uur verwelkoming,
20 uur start van de film

Home is een Vlaamse film over jong-

waar:

volwassenheid. Hoewel de jongeren

Wijkcinema Toreke

in de film worden omringd door welvaart

Vlotstraat 22, Gent

en betrokken ouders hebben ze het

voor wie:

niet makkelijk. Ze vinden hun plek niet,

Alle geïnteresseerden

worden niet gehoord en raken vervreemd

in samenwerking met:

van hun omgeving.

Zorgcentrum Seksueel Geweld UZ Gent:

Na de film staan we samen met het

www.uzgent.be

Zorgcentrum Seksueel Geweld (UZ Gent)

Toreke

even stil bij de film. We gaan in gesprek

inschrijven:

over grenzen binnen relaties, seksueel

Via preventievoorveiligheid@stad.gent
of op het nummer 09 268 21 00

geweld en de gevolgen ervan.

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

GRENSGEVALLEN
INTERACTIEF THEATER /
VORMINGSNAMIDDAG

wanneer:

Nee is nee, ja is ja. Het lijkt zo eenvoudig.

Dienstencentrum Ledeberg,

Maar als de #Metoobeweging ons iets

Ledebergplein 30, 9050 Gent

Dinsdag 20 november 2018
13-16.30 uur

waar:

geleerd heeft, is het dat er over seksuele

voor wie:

grenzen nog heel wat te zeggen valt.

Leerkrachten 2de en 3de graad secundair,

Groepsdruk, schrik voor afwijzing en

jongerenbegeleiders

foutieve beeldvorming door genderclichés

in samenwerking met:

komen vaak om de hoek kijken.

Sensoa: www.sensoa.be

We leren tools en tips kennen om beter

Theater O’Kontreir: www.okontreir.be

om te gaan met grenzen en seksualiteit

inschrijven:

bij jongeren.

Via diete.glas@stad.gent of
op het nummer 09 266 82 12

BEYOND
PERNILLA AUGUST (2010)
FILM

wanneer:
Dinsdag 20 november 2018
20 uur verwelkoming,
20.30 uur start van de film

Wanneer Leena plots een telefoontje

waar:

krijgt dat haar moeder op sterven ligt,

De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent

doet de duisternis weer intrede in haar

voor wie:

leven. Tijdens de lange autorit naar het

Alle geïnteresseerden

zuiden van Zweden wordt ze overspoeld

in samenwerking met:

door de herinneringen aan haar jeugd

Vzw Zijn: www.vzwzijn.be

en komen we beetje bij beetje te weten

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling:

waarom ze zo abrupt met haar ouders

www.vertrouwenscentrum-

heeft gebroken. Na de film is er een korte

kindermishandeling.be

bespreking met kans om vragen

CGG Eclipse: www.cggeclips.be

te stellen aan experts uit het werkveld.

inschrijven:

Via preventievoorveiligheid@stad.gent
of op het nummer 09 268 21 00

RELATIES ONDER DRUK?!
PANELGESPREK

wanneer:
Woensdag 21 november 2018
19.30 uur verwelkoming,

De laatste tijd zien we meer en meer

20 uur start van het panelgesprek

televisieprogramma’s, boeken, artikels

waar:

en berichten verschijnen over wat

Guislain Museum

een relatie moet inhouden. Waar begint

Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

een relatie en waar eindigt ze?

voor wie:

Wat is de impact van onze diverse

Alle geïnteresseerden

maatschappij hierop?

inschrijven:

Fatma Taspinar (VRT-journaliste)

Via preventievoorveiligheid@stad.gent

gaat in gesprek met Rik Pinxten

of op het nummer 09 268 21 00

(Antropoloog), Khalid Benhaddou
(Islamleerkracht & Imam) en Rika Ponnet
(Relatiebemiddelaar).

TYRANNOSAUR
PADDY CONSIDINE (2011)
FILM

wanneer:
Donderdag 22 november 2018
20.15 uur deuren open,
20.45 uur start van de film

De film vertelt het verhaal van Joseph,

waar:

een man geplaagd door geweld en woede

De Koer

die hem tot zelfdestructie leiden. Terwijl

Meibloemstraat 86, 9000 Gent

zijn leven in een neerwaartse spiraal zit,

voor wie:

bloeit er plots hoop op in de vorm van

Alle geïnteresseerden

Hannah, een christelijke hulpverleenster.

in samenwerking met:

Er ontstaat een relatie tussen hen, maar

Ciné Rio, De Koer

Hannah blijkt ook een groot geheim met

inschrijven:

zich mee te dragen dat verwoestende

Via preventievoorveiligheid@stad.gent
of op het nummer 09 268 21 00

gevolgen voor hen beiden kan hebben.

JUSQU’À LA GARDE
XAVIER LEGRAND (2017)
FILM

wanneer:
Vrijdag 23 november 2018
19.30 uur verwelkoming,
20 uur start van de film

Tijdens haar echtscheidingsprocedure

waar:

vraagt Miriam de volledige voogdij over

Studio Skoop , Sint-Annaplein 63,

haar zoon Julien, om hem te beschermen

9000 Gent

tegen haar gewelddadige ex. Maar

voor wie:

wanneer de rechter beslist om een

Alle geïnteresseerden

gedeelde voogdij toe te kennen, voelt
Julien zich verscheurd tussen zijn ouders

in samenwerking met:

en wil hij er alles aan doen om het ergste

CAW Oost-Vlaanderen: www.caw.be

te voorkomen. Na de film is er een korte

inschrijven:

bespreking met kans om vragen te

Via preventievoorveiligheid@stad.gent

stellen.

of op het nummer 09 268 21 00

TEGEN ZINLOOS GEWELD
WANDELING

wanneer:

We sluiten de Week tegen familiaal

waar:

geweld af met een wandeling
van 5,5 km door de Bourgoyen.
Draag vrijblijvend een wit kledingstuk
als symbool tegen familiaal geweld.
Op die manier tonen we onze
verbondenheid met de slachtoffers
én ons blijvend engagement om
dit thema aan te kaarten.
Met een laatste woordje, hapje
en drankje ronden we de namiddag af.

Zondag 25 november 2018
14-16 uur
Bourgoyen, voor meer praktische info
zie: www.stad.gent/familiaalgeweld

voor wie:

Alle geïnteresseerden

in samenwerking met:
CAW Oost-Vlaanderen: www.caw.be

inschrijven:

Via preventievoorveiligheid@stad.gent
of op het nummer 09 268 21 00

BIBLIOTHEEK DE KROOK
INFOSTAND

PARTNERGEWELD - AARDPAARD
THEATERSTUK
wanneer: Donderdag 25 oktober 2018

Tijdens de Week tegen familiaal geweld

om 20 uur

vindt u een infostand op de afdeling

kostprijs: 5 euro
waar: Vizitfabriekske,
Hof Ten Walle 1, 9000 Gent
inschrijven: o-vl@viva-svv

SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT
PANELGESPREK
wanneer: Dinsdag 27 november 2018
om 19.30 uur

waar: Geuzenhuis,
Kantienberg 9, 9000 Gent

meer info:

non-fictie met interessante boeken over
het thema.

‘PRATEN OVER PARTNERGEWELD’
INFOMOMENT
Hulpverleners zoeken samen met zorgverstrekkers naar passende manieren
om partnergeweld bespreekbaar
te maken en slachtoffers toe te leiden
naar de hulpverlening

meer info: www.caw.be

V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2018 - 01518

ANDERE ACTIVITEITEN:

https://www.viva-svv.be/activiteiten

ZORGCENTRUM SEKSUEEL GEWELD
INFOAVOND
wanneer:
Donderdag 6 december 2018

voor wie: Voor alle hulpverleners
meer info: 09 332 80 80
www.stad.gent/familiaalgeweld

MEER INFO: www.stad.gent/familiaalgeweld
ZINVOLLE CONTACTEN:
1712 Bij vragen over geweld. Ook voor meldingen.

ORGANISATIE:
Team Intrafamiliaal Geweld

Gratis, discreet en anoniem

Stad Gent

en gratis. 24/24 en 7/7 Chatten kan ook op tele-onthaal.be

preventievoorveiligheid@stad.gent

106 tele-onthaal Zoekt u een uitweg? Praat! Anoniem
112 noodnummer Voor interventies van politie en hulpdiensten.

24/24 en 7/7

09 266 82 05
www.stad.gent/familiaalgeweld

