
Voorwoord 
Beste lezer, 
 
Dit is de tweede de nieuwsbrief 2022 van het Leidse vrouwennetwerk. Het is 
druk sinds de laatste nieuwsbrief is uitgekomen: verschillende organisaties 
betrokken bij het netwerk hebben zich ingezet voor vrouwen:  
 De Afghaanse vrouwen hebben onder leiding van Hama en Jacintha 

Afghaanse afhaal maaltijden gemaakt, de opbrengst was voor de 
vrouwen in Afghanistan. 

 In Noorwijk was de uitvoering van Swart Wyn, een theatervoorstelling 
over hoe de zwarte gemeenschap begonnen is met de druiventeelt in 
Zuid-Afrika. Deze is later geannexeerd door de blanke gemeenschap. 

 Namens het vrouwennetwerk is een krans gelegd bij de Keti Koti 
bijeenkomst op het terrein van het museum van volkenkunde. 

 Het netwerk wordt intensief gebruikt bij de voorbereiding van de 
vrouwendag 2023, er zijn een aantal bijeenkomsten geweest om het 
thema van volgend jaar ‘Durf te leren’ verder uit te werken. 

 
Op de laatste sleutelvrouwenbijeenkomst hebben we een moment  
stilgestaan bij het overlijden van Hilde Jansen. Een van de medeoprichters 
van de Leidse Vrouwenraad zo’n veertig jaar geleden. In feite zijn wij met het 
vrouwennetwerk een vervolg van deze raad in een moderner jasje. 
 
Er zijn op dit moment in de wereld een groot aantal situaties waarbij vrouwen 
in benarde posities zijn, ik denk hier bijvoorbeeld aan de vrouwen in 
Afghanistan, de vrouwen in Oekraïne en de vrouwen in Iran. Daarom zijn wij 
erg blij dat we dit jaar ruim aandacht aan Orange the World kunnen besteden, 
de wereldwijde actie: Stop geweld tegen vrouwen.  
 
Hartelijke groet, 
Hanneke de Winter 
Voorzitter Vrouwennetwerk Leiden e.o. 
 

 
Orange the World campagne 2022  
STOP GEWELD TEGEN VROUWEN 
 
In de periode tussen 25 november en 10 december, de wereldwijde dag van 
de rechten van de mens wordt specifiek aandacht besteed aan het stoppen 
van geweld tegen vrouwen. 
In voorgaande jaren zijn er verschillende gebouwen verlicht en werd er een 
praatje door een wethouder bij de verlichte Hartebrugkerk of de 
Koornbeursbrug gehouden. 
Het organisatiecomité heeft dit jaar een uitgebreid programma ontwikkeld. 
Het comité bestaat uit een vertegenwoordigers van het Vrouwennetwerk, van 
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de Soroptimist club Leiden, van Zonta aan de Leede, van Amnesty Leiden en 
een jongere die contact heeft met de studenten,. 
De voorbereidingscommissie is al in februari van dit jaar begonnen na te 
denken over thema en activiteiten. Het thema is hetzelfde als vorig jaar: ‘ik 
ben medestander u ook?’. We zien dat het moeilijk is om vrouwen die te 
maken hebben met geweld te steunen. Vaak wordt nog gezegd, had je maar 
niet… Dat noemen we victim blaming. Wij vinden dat vrouwen net zoveel 
recht hebben als mannen om ongehinderd in de openbare ruimte te zijn, 
zonder angst om daar ongewenst bejegend te worden. We vinden ook dat 
mannen elkaar zouden moeten aanspreken als zij andere mannen ongewenst 
gedrag tegen vrouwen zien vertonen. 
 
Dit jaar is Leiden European City of Art en Science. Via het Vrouwennetwerk 
zijn wij in beeld gekomen bij deze organisatie. Zij hebben het comité in 
contact gebracht met de Hogeschool, het ROC, de universiteit en 
studentenorganisaties. Er is een breed programma ontwikkeld met 
lesprogramma’s, verlichte gebouwen bijeenkomsten met een 
theatervoorstelling en paneldiscussie: waarom mannen slaan , affiches en 
graffiti in de stad. De activiteiten richten zich op mannen en vrouwen: we 
vinden dat geweld tegen vrouwen een maatschappelijke discussie verdient en 
niet alleen een vrouwenaangelegenheid is. 
De gemeente en de wethouders doen van harte mee met de ontwikkelde 
initiatieven. 
 
Er worden de volgende activiteiten georganiseerd: 
25 november, 16.30 uur Kooiplein 
Wethouder Abdelhaq Jermoumi , wethouder gemeente Leiden, zal een oranje 
social sofa onthullen, gemaakt door soroptimistclub Leiden Aurora. 
Vervolgens zal de moskee op dit plein oranje verlicht worden. 
Iedereen wordt uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. 
 
25 november, vanaf 19.00 uur Stadhuis,  
inloop stadhuisplein, 19.30 uur start discussieavond over de rol van 
medestanders bij geweld tegen vrouwen. 

 Welkom en toespraak Julius Terpstra, wethouder gemeente Leiden 
 Toneelspel De Generator over de rol van mannen en vrouwen over 

het thema 
 Paneldiscussie en discussie met de zaal naar aanleiding van toneel 
 Informele nazit tot 20.00 uur 

Deelname alleen na aanmelding op otw-leiden@gmail.com 
 
30 november, gedurende de hele dag 
Een klas van MBO Rijnland zal in de binnenstad graffiti spuiten met als 
thema: Stop geweld tegen vrouwen. 
 
Dit is niet alles! Organiseer zelf een activiteit! Hou de website in de gaten: 
www.orangetheworld.nl of www.vrouwennetwerkleiden.nl . 
 

 
Sleutelvrouwenbijeenkomst 26 september 2022 

Leren is bijzonder, veelzijdig en altijd aanwezig! 
 
Op 26 september vond de tweede sleutelvrouwenbijeenkomst van dit jaar 
plaats in de Generator. Wat een bijzonder gebouw! We waren met een 
behoorlijk grote groep en we praatten, discussieerden en bewogen op het 
thema ‘Durf te leren’. Dit wordt het thema van de Leidse Vrouwendag 2023. 
 
Opening 
Voorzitter Hanneke Winter opende de bijeenkomst. Na de opening en het 
voorstelrondje stond zij stil bij het recente overlijden van Hilde Jansen. Hilde 

‘Ik ben 
medestander u 
ook?’ 
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was een zeer actieve vrouw. Zo’n veertig jaar geleden richtte zij samen met  
Vrouwennetwerk voort op dit initiatief. 
 
Het Leidse Vrouwennetwerk heeft twee hoofdactiviteiten 
De oudste activiteit is de jaarlijkse organiseren van de viering van de 
Internationale Vrouwendag in opdracht van de gemeente> De laatste jaren is 
daar de organisatie van de activiteiten rond Orange the World bij gekomen. 
Dit doen wij samen met de 2 Leidse afdelingen van de Soroptimisten, Zonta 
aan de Leede, Amnesty International en Feminenza. 
 
Door het contact met de European City of Science heeft UN Women Leiden 
als locatie uitgekozen om landelijk bekendheid te geven aan Orange the 
World.  De projectgroep bestaat uit Vrouwennetwerk Leiden, Soroptomisten, 
Zonta, Amnesty Leiden en Feminenza. Ook de gemeente werkt enthousiast 
mee. 
 
De Generator, een maatschappelijk betrokken theater 
Ioana Tudoe vertelde over De Generator in de Vrijplaats. Het theater is 
helemaal door vrijwilligers gebouwd, waaronder ook veel vrouwen. Het 
bestaat sinds 2017. Binnenkort spelen twee voorstellingen, die gratis 
toegankelijk zijn. Op 30 september speelt ‘Meisjes met Messen’, over  
vrouwen die ook zeer agressief kunnen zijn. Later speelt een voorstelling over 
‘Waarom mannen slaan’, mannen zijn in zekere zin ook slachtoffer, maar 
natuurlijk op een andere manier. Soms moeten dingen óntleerd’ worden, denk 
aan foute opvattingen en gewoontes. Hoe doe je dat? 
 
Thema Vrouwendag 2023: Durf te leren!  
 
Het volgende agendapunt, leidde Marianne Rijnhoudt in. Op 2 september is 
er door een groep belangstellenden gebrainstormd over het thema. Hoe meer 
je er over nadenkt en praat, hoe breder en interessanter het wordt. Hieronder 
in het kader enkele uitspraken en conclusies. 
 

 
Hayat Lagewaard: Dus gewoon doen! 
Omdat Hayat helaas plotseling verhinderd is, leest Marianne haar speech 
voor. Hayat komt uit Marokko en is geëmigreerd naar Nederland om met een 

Wat betekent leren voor jou? 
 Ontwikkeling, Onafhankelijkheid, ongelijke kansen, 

faalangst  
Is er durf voor nodig om te kunnen leren? 

 Ja, lef en ruimte, durf te leren, leer te durven 
 Leren van fouten, opkomen voor jezelf,  
 Maar er is ook veiligheid nodig 

Hoe en waarvan heb jij met name geleerd 
 Lezen, doen, ervaren, spelen 
 Voorbeelden van anderen 
 Leren van tegenslagen en fouten 

Welke workshops over ‘Durf te leren’op de internationale 
vrouwendag?  
Omgaan met ziekte en handicap 

 Bewegen 
 Politiek engagement 
 Zelfreflectie 
 Boos zijn 
 Arabische kalligrafie 
 En nog veel meer….. 
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Nederlandse man te trouwen. Haar verhaal met Durven heeft haar leven 
radicaal een andere richting opgestuurd. Door te trouwen met een 
Nederlander liet zij familie en vrienden achter. Ze begon een nieuw leven in 
een land waar alles anders is, de taal, de cultuur,  
gewoontes, klimaat (het weer dus…), een nieuwe opleiding, kinderen… Het 
ging niet allemaal vanzelf. Maar ze heeft al haar angsten recht aangekeken 
en gevoeld wat dat met haar deed. 
Zij is het aanspreekpunt voor Powermoeders in Buurtcentrum Op eigen 
Wieken, in de merenwijk. Powermoeders is een groep vrouwen uit de wijk, 
die al 9 jaar activiteiten organiseert voor vrouwen en kinderen. Vorig jaar is 
organisatie SOL bij ons aangesloten om ook de kinderen in de wijk te 
ondersteunen.De hele lezing kunt u vinden op de website van het 
Vrouwennetwerk. 
 
En nu even zelf aan de slag! 
Ook tijdens deze Sleutelvrouwenbijeenkomst praten we in kleine groepjes 
over het thema. En al snel blijkt weer dat het een thema is, waarover je niet 
uitgepraat raakt. Opnieuw in het kader enkele van de vele opmerkingen die 
de groepjes inleverden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durf te bewegen, workshop 
door Sandra Kamerova 
Als toetje ging de groep 
bewegen, op muziek, maar wel 
min of meer synchroon. Het 
was leuk, maar ook bijzonder. 
Op de foto’s en het filmpje zie 
je hoe dat ging. Het was 
prachtig en leuk om te doen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hoge nood? 
Toiletten voor vrouwen 
 
De afdeling toegankelijkheid van de gemeente tipte de Hoge Nood app. Dit 
bevat een lijst met locaties waar je naar het toilet kan in je omgeving. De lijst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ze begon een nieuw 
leven in een land waar 
alles anders is, de taal, 
de cultuur, gewoontes, 
klimaat, een nieuwe 
opleiding, kinderen 
 



5 
wordt up-to-date gehouden. Dit zijn naast onder andere het Stadskantoor en 
Stadhuis, maar ook de meeste musea, wat café’s en winkels als Coolblue. Er 
zijn best veel opties in Leiden, je moet vooral weten dat je er naar binnen kan. 
Dat laat deze app goed zien. Je kunt er ook zien of de toiletten voor mannen 
en/of vrouwen zijn (in het geval van een urinoir is het alleen voor mannen, 
verder natuurlijk ook voor vrouwen) en het laat zien of op dat moment het 
gebouw open is. De app is niet helemaal up to date maar grotendeels klopt 
hij. Koos is bezig om door te geven wat er niet up to date aan is. Je kunt zelf 
ook recensies achterlaten in de app of als je grote feedback hebt een bericht 
achterlaten op hun website: HogeNood | Contact 
Meer info: Toiletten in de binnenstad | Visit Leiden 
  
Goed om te weten wat niet in de app staat dat er een toilet is dat 24 uur open 
is bij het Stadhuis. Die open je met je pinpas en kost wel 50 cent: Openbaar 
mindervalide toilet in Leidse binnenstad - NieuwsLeiden.nl 
  

 
Tamara Breton 
Kennismaken en meteen weer afscheid nemen…… 
 
De vrouwen van het bestuur van Vrouwennetwerk Leiden e.o. hebben 
allemaal een andere achtergrond. Elke nieuwsbrief lichten we iemand uit. 
Deze keer de kennismaking en tevens het afscheid van Tamara Breton, 
inmiddels voormalig secretaris van het Vrouwennetwerk en werkzaam bij 
Diaconaal Centrum De Bakkerij.  
 
600 jaar helpen waar geen helper is 
Diaconaal Centrum De Bakkerij is een (oecumenisch) modern kerkelijk 
hulpverleningscentrum waar meer dan 20 maatschappelijke organisaties hun 
werk- of vergaderplek hebben. Zogezegd een echt “goede doelen 
verzamelgebouw” waar de onderlinge lijntjes kort zijn en een hoop in de 
wandelgangen wordt besproken en geregeld. Al bijna 600 jaar wordt vanuit dit 
pand hulp geboden aan de meest kwetsbare medeburger in de vorm van een 
babypakket, boodschappenbonnen, een luisterend oor, een (kerst)maaltijd, 
noodopvang, warme doorverwijzing, een lekker bakkie, gratis kleding en 
mondzorg, enz.  
 
Mooiste baan  
In 2012 begon ik in De Bakkerij als projectcoördinator Diaconie Franstalig 
Afrikanen, daarna was ik jongerenwerker voor M25 Leiden Regio 
(maatschappelijk stages voor middelbare scholieren) en inmiddels ben ik 
alweer ruim vier jaar diaconaal werker Individuele Hulp en vind ik dat ik de 
mooiste baan ever heb.  Geen dag is hetzelfde en ik pak aan net wat er 
voorbijkomt en nodig is. Gesprekken met hulpvragers, koffiezetten, een 
tweedehands TV regelen, winkeltje spelen, de vloer dweilen, de pers of de 
gemeente te woord staan, sparren met partnerorganisaties, interview van 
studenten over menstruatiearmoede… Je kan met mij werkelijk alle kanten 
op! Ik ben van het genre niet lullen maar poetsen, een echte doener, en ik 
weet van aanpakken. Ons diaconaal team is klein en daardoor wendbaar. We 
kunnen snel en goed schakelen met elkaar. Zo was onze PopUp Fashion 
Store met gratis kleding voor vluchtelingen in no time ingericht, en is de 
kerkopvang van de gezamenlijke diaconieën begin oktober in drie dagen 
opgetuigd en gerealiseerd. Geen langdurige casestudies en beren op de weg. 
Mouwen opstropen en gaan. Gaandeweg wordt het goede behouden en 
bijgestuurd waar nodig.  
 
Au revoir! 
Na -bijna!- tien jaar secretaris te zijn geweest van het Vrouwennetwerk, vond 
ik het tijd om het stokje over te dragen en ruimte te creëren voor andere 
belangrijke thema’s. Afgelopen september heb ik mij fanatiek ingezet voor de 

Geen dag is hetzelfde en 
ik pak aan net wat er 
voorbijkomt en nodig is. 
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sponsoringsactie Last Man Standing van Mind. Met dank aan mijn warm, 
betrokken netwerk was ik nummer 1 Top Actie van de 253 deelnemers en is 
het mij gelukt om 6 uur op een keukenkrukje te blijven staan dansen, praten, 
luisteren, springen en mijmeren. Zes uur om aandacht te vragen voor 
onmenselijke (en zeker on-wenselijke!) wachtlijsten en in meer algemene zin 
een betere geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in Nederland. Het was 
intens en bijzonder. En het volgende plan voor 2023 heeft zich al in mijn hart 
genesteld… 
Ik laat mijn functie in de goede handen achter van Paula van den Boom, 
gedreven powervrouw en  directeur-bestuurder van vrouwenopvang Rosa 
Manus. Ik zal jullie allemaal vast blijven tegenkomen bij het 
Sleutelvrouwenoverleg of elders in het Leidse. En anders weten jullie mij vast 
wel te vinden 😉. Tot snel! 
 
 

 

 
De Nieuwe Toekomst is een aanpak voor vrouwen, die na een periode van 
bedreiging en huiselijk geweld de regie over hun leven terug willen en 
economisch zelfstandig willen zijn. 
 
Door Corona was het lange tijd lastig om met een nieuwe groep te starten, 
maar begin dit jaar kon er dan toch een nieuwe groep van start gaan. De 
deelneemsters gaan onder begeleiding aan de slag om op hun eigen manier 
te werken aan een betere toekomst en participatie. Eerst hebben zij daarvoor 
tien trainingen gehad om hun doelen te formuleren en te ontdekken wat hun 
krachten en valkuilen zijn. Op 27 juni is deze training van de Nieuwe 
Toekomst feestelijk afgesloten. In aanwezigheid van de coaches, 
projectleider, trainer en directie van De Zijl Bedrijven (DZB) en Rosa Manus 
hebben de deelnemers hun certificaat in handen gekregen.  
Het spreekwoordelijke stokje is nu overgedragen aan de vrijwillige coaches 
die de deelnemers begeleiden om hun doelen te bereiken. In het voorjaar 
2023 komen we weer bij elkaar om te kijken voor de afsluiting van deze 
periode. 
 

 

Geweld tegen vrouwen: word 
medestander 
Maar oordeel niet, je weet nooit alles! 
 
Het zijn schrikbarende feiten, die Marije Cornelissen, directeur van UN 
Women Nederland de aanwezigen voorschotelt tijdens de kick-off van 
Orange the World 2023 op 25 oktober in ‘De Gebroeders Nobel’. De 
campagne vraagt aandacht voor geweld, gericht tegen vrouwen.  
 
Orange the World maakt vrouwen en ook mannen bewust van dit 
geweld 
25 november start de jaarlijkse campagne van Orange the World in 
100 landen. Deze datum is niet toevallig gekozen. Op 25 november 

Tamara op het krukje 
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1960 werden in de Dominicaanse Republiek de drie zussen en politiek 
activistes Mirabel vermoord. In Nederland doen meer dan 100 
gemeentes mee, door onder meer een aantal gebouwen Oranje te 
verlichten tijdens de campagneperiode. Veel gemeentes laten het daar 
niet bij, maar verlichten elke 25e van de maand de gebouwen. Dit naast 
andere acties. De organisatie van de campagne in Nederland wordt 
gedragen door Veilig Thuis, de Soroptimisten en de Zonta’s in 
samenwerking met de gemeentes.  
 
Mannen worden dit jaar nadrukkelijk betrokken 
De meeste daders zijn man, de meeste mannen zijn geen dader. Toch 
zijn de daders vaan ook een soort slachtoffer, van hun opvoeding, van 
cultuur en heersende opvattingen. Dit jaar is het thema ‘Word 
medestander’. Mannen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
het terugdringen van geweld tegen vrouwen. Iedereen kan 
medestander zijn en iets doen. Het taboe rond geweld tegen vrouwen 
moet doorbroken worden. Het is vaak onbespreekbaar, gemiddeld 
volgt aangifte van geweld in Nederland pas na 34 incidenten! 
Schaamte speelt daarbij een belangrijke rol. 
 
Drie korte indringende films 
Elke film maakte op een indringende manier de impact van geweld en 
seksuele intimidatie duidelijk. De eerste film, What happened with Evie, 
gemaakt door Kate Cheeseman, gaat over een meisje dat wordt 
aangerand. Pas op het eind is duidelijk wie de dader is en wordt 
duidelijk dat daders soms uit onverwachte hoek komen. De tweede 
film, Non Disclosure, zet je volkomen op het verkeerde been, doordat 
de rollen zijn omgedraaid. De vrouwen zijn de dader en de mannen zijn 
het slachtoffer. Daardoor zie je hoe bizar het gedrag en de geldende 
opvattingen soms zijn. De derde film, Verbreek de Stilte, is gemaakt 
door Olcay Gulsen,. In de film komen een aantal ‘Medestanders’ aan 
het woord.  
 
Een panel van twee mannen en twee vrouwen 
Na de films konden de aanwezigen vragen stellen aan een panel, 
bestaande uit Olcay Gulsen, ambassadeur van UN Women Nederland, 
de Leidse wethouder Abdelhaq Jermoumi, met onder meer 
kansengelijkheid in zijn portefeuille, Kate Cheeseman, de maker van 
een van de films en Jurian Calis, lid van de raad van advies van het 
DAC, een overkoepelende studentenvereniging. Na elke film werd een 
van de panelleden kort geïnterviewd. Jurian vertelt dat ook op 
studentenverenigingen dit jaar veel aandacht is voor de campagne. Bij 
studentenverenigingen is hier en daar veel te winnen met 
cultuurverandering en bewustwording. De wethouder wil dat het 
onderwerp in onderwijs geïntegreerd wordt. Kate Cheeseman ziet dat 
het meer bespreekbaar wordt en benadrukt ook het belang van 
onderwijs en opvoeding. 
 
Beelden zeggen meer dan woorden 
Het onderwerp is zo beladen en weinig zichtbaar. Maar het kwam 
ineens erg dichtbij door de directheid van de films. De wethouder vond 
de film waarin de rollen waren omgedraaid, heftig om naar te kijken. 
Olcay komt zelf uit een gezin waar geweld aan de orde van de dag 
was. Enkele jaren geleden kreeg ze een burn out en toen bleek dat ze 
dit nooit verwerkt had. Overal werd thuis over gepraat, maar het 

Een paar getallen:  
Een derde van alle 
vrouwen komt in 
aanraking met geweld, 
elke dag sterven 
wereldwijd 137 door 
geweld van familie, 
partner of ex-partner. Ook 
in Nederland zijn de 
cijfers schokkend. Bijna 
een op de vier vrouwen 
heeft te maken gehad 
met een vorm van 
seksueel misbruik of 
seksueel geweld en 
overlijdt elke 8 dagen een 
vrouw, door geweld 
gericht tegen vrouwen. .  
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geweld werd doodgezwegen. Ze ziet het als haar plicht mensen te 
helpen die dit overkomt.  
 
Laat zien dat geweld tegen vrouwen moet stoppen! 
Dit jaar kan je een speldje kopen, met opgeheven handje, het symbool 
van Orange the World. De opbrengst komt ten goede aan de 
campagne. Hanneke de Winter, voorzitter van het Vrouwennetwerk 
Leiden e.o., geeft de panelleden een speldje en vertelt dat de 
campagne dit jaar grootser is opgezet in Leiden, omdat Leiden, City of 
Science de campagne ondersteunt. Via de website van OtW kan je het 
speldje bestellen. 
 
Paneldiscussie 
Vaak zie je dat kinderen uit een gewelddadig gezin dat gedrag 
overnemen, ondanks dat ze dat helemaal niet willen. Hoe stop je dat? 
Ook bij Olcay in de familie gebeurde dat. Haar broer was gewelddadig 
in zijn relatie, haar zus was slachtoffer. De enige manier om dit te 
stoppen is een intensief psychologisch traject om het verleden te 
verwerken.  
Hoe bereik je de doelgroep, ze zijn onzichtbaar en schamen zich. De 
wethouder ziet hier een taak voor het onderwijs, bekende mannen, 
rolmodellen, die uitdragen dat dit gewelddadig gedrag in een relatie 
fout is. Hoewel huiselijk geweld een groot probleem is, komt het in Den 
Haag nauwelijks op de agenda. Er zou een nationaal coördinator 
komen, maar die is er nog steeds niet. Een suggestie is, om ook via de 
kindertelefoon de groep te bereiken. Er zijn helaas veel te weinig 
middelen. 
In Leiden is een afvaardiging van de Rode Vrouwen langs 
studentenverenigingen gegaan. Dat maakte veel los. In de 
kennismakingstijd komt bijvoorbeeld een agent langs om te praten over 
ongewenst gedrag.  
Als je ongewenst gedrag ziet, stap er op af en probeer de vervelende 
situatie te redden door een uitweg te bieden. Of spreek mensen aan: 
Waarom gedraag je je zo? 
 
De hele bijeenkomst is opgenomen door Shorts TV met Jesse 
Bergsma. De opname wordt op 19 december op Ziggo TV 
uitgezonden.  
De films kan je bekijken via deze link. Op deze site vind je nog meer 
films met over het onderwerp. Let op, sommige zijn heftig! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoewel huiselijk 
geweld een groot 
probleem is, komt het 
in Den Haag 
nauwelijks op de 
agenda. 

Wat kan je doe als 
medestander? 
Jurian: Bied een 
uitweg, zonder de 
confrontatie aan te 
gaan. 
Olcay: Oordeel niet, 
geef niet je mening. 
Wethouder: Kijk om je 
heen, maak het 
bespreekbaar. 
Kate: Er verandert echt 
al iets ten positieve. 
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