Andere nuttige contacten: Vlaanderen

AWEL
luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag,
een verhaal en/of een probleem.
Telefoon: 102, gratis, maandag tot zaterdag van 16u. - 22u.
Mail: brievenbus@awel.be
Chat: www.awel.be, maandag tot zaterdag van 18u. - 22u.
Forum: www.awel.be/forum/start
Website: www.awel.be
JONGERENADVIESCENTRUM (JAC)
helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen
en problemen.
Website: www.jac.be
CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)
in elke school is een CLB-medewerker die jou helpt bij
problemen op school, thuis en elders.
KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - Klachtenlijn
helpt kinderen, jongeren en volwassenen die een vraag of
klacht hebben over kinderrechten.
Telefoon: 0800 20 808, gratis
Mail: klachtenlijn@kinderrechten.be
Website: www.kinderrechten.be
1712 MELDPUNT VOOR GEWAELD, MISBRUIK EN VERWAARLOZING
Telefoon: 1712, gratis, maandag tot vrijdag van 9u. - 17u.
Website: https://1712.be
VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING (VK)
een team van dokters, psychologen en hulpverleners die
gratis en vertrouwelijk helpen.
Telefoon: 1712, gratis
Website: http://www.kindermishandeling.be
Chat: www.nupraatikerover.be
en http://ww6.slachtofferchat.be/

GEKWETST,PIJN?
HULP NODIG?
WIE KAN JE HELPEN?

Soorten geweld
VERWAARLOZING

is wanneer niet in de basisbehoeften
van een kind wordt voorzien, of
wanneer een ouder of iemand anders
bij wie het kind opgroeit, hem/haar niet goed
verzorgt.

FYSIEK MISBRUIK

is wanneer een volwassene een kind
opzettelijk lichamelijk pijn doet.
Dit kan sporen achterlaten op het
lichaam, zoals snijwonden en blauwe
plekken.

EMOTIONEEL MISBRUIK
is wanneer een volwassene
de gevoelens van een kind
kwetst.

PESTEN
is wanneer kinderen gemeen en
niet lief zijn voor elkaar. Dit is
niet eenmalig, maar herhaalt
zich steeds opnieuw.

SEKSUEEL MISBRUIK
is wanneer een kind iets met zijn/
haar lichaam moet doen dat hem/
haar bang maakt of wat hij/zij niet graag
heeft. Wanneer een volwassene dit met een kind
doet om geld te verdienen, is dit seksuele uitbuiting.

Dit is zo wanneer
Een kind krijgt niet genoeg
eten en drinken, niet de juiste
kleding, onvoldoende aandacht
en veiligheid…
Een kind wordt te lang alleen
gelaten.
Iemand die een kind
slaat,
duwt,
stampt,
bijt,
door elkaar schudt…
Een volwassene lacht met een
kind, scheldt het kind uit, doet
het kind slecht voelen over
zichzelf...

Naar wie kan je gaan als dit gebeurt…
Thuis
Op school
Ergens anders
JE KAN SPREKEN MET
JE KAN SPREKEN MET
Iemand van je familie, bv.
tante, nonkel, grootouder…
Of (zorg)leerkracht, CLBmedewerker, buren, trainer
sportclub, leiding
jeugdbeweging, hulpverlener,
dokter…
Iemand van je familie, bv.
Een (zorg)leerkracht of een
CLB-medewerker.
tante, nonkel, grootouder…
Of
je
ouders, iemand anders
Of (zorg)leerkracht,
die voor je zorgt of iemand
CLB-medewerker,
van je familie, bv. tante,
buren, trainer sportclub,
nonkel, grootouder…
leiding jeugdbeweging,
Of buur, trainer sportclub,
leiding jeugdbeweging,
hulpverlener,
hulpverlener, dokter…
dokter…

Je ouders, iemand anders die
Iemand van je familie, bv.
voor
je zorgt of iemand van je
tante, nonkel, grootouder…
familie, bv. tante, nonkel,
Of (zorg)leerkracht, CLBgrootouder…
medewerker,
Of
buur,
(zorg)leerkracht,
Als kind zien (getuige zijn) dat
buren, trainer sportclub,
CLB-medewerker,
je ouders of de personen die
leiding jeugdbeweging,
trainer
sportclub, leiding
voor jou zorgen, elkaar pijn
hulpverlener,
jeugdbeweging, hulpverlener,
doen.
Dit is huiselijk geweld.
dokter…
dokter…
Als kinderen een ander kind Je ouders, iemand die voor jou Je ouders, iemand anders die
zorgt of iemand van je
wegduwen, niet laten
voor je zorgt of iemand van je
familie, bv. tante, nonkel,
meespelen, gemene berichten
familie, bv. tante, nonkel,
grootouder…
sturen…
grootouder…
Of (zorg)leerkracht, CLBHet gepeste kind voelt zich
Of buur, (zorg)leerkracht,
medewerker, trainer op de
slecht, maar soms kan het ook
CLB-medewerker,
sportclub, leiding van de
pijn doen (bv. door het
trainer sportclub, leiding
jeugdbeweging…
wegduwen).
jeugdbeweging…
Iemand van je familie, bv.
Je ouders, iemand die voor
Als een volwassene een kind
betrekt bij of dwingt tot
tante, nonkel, grootouder…
jou zorgt of iemand van je
seksuele handelingen, bv.
Of buur,
familie, bv. tante, nonkel,
aanraken, kussen, lichaamsdelen
(zorg)leerkracht, CLBgrootouder…
laten zien…
medewerker, trainer
Of (zorg)leerkracht, CLBAls een volwassene een kind
sportclub,
medewerker, trainer
verplicht om te kijken naar
leiding jeugdbeweging,
sportclub, leiding
seksueel ruwe films en foto’s in
tijdschriften, op internet…
dokter…
jeugdbeweging, dokter…

JE KAN SPREKEN MET

Je ouders, iemand anders die
voor je zorgt of iemand van je
familie, bv. tante, nonkel,
grootouder…
Of buur, (zorg)leerkracht,
CLB-medewerker, trainer op
de sportclub, leiding
jeugdbeweging, hulpverlener,
dokter, politie (telefoon: 101)…
Je ouders, iemand anders die
voor je zorgt of iemand van je
familie, bv. tante, nonkel,
grootouder…
Of buur, (zorg)leerkracht, CLBmedewerker, trainer sportclub,
leiding jeugdbeweging,
hulpverlener, dokter…
Je ouders, iemand anders die
voor je zorgt of iemand van
je familie, bv.
tante, nonkel, grootouder…
Of buur, (zorg)leerkracht,
CLB-medewerker,
trainer sportclub,
leiding jeugdbeweging,
hulpverlener…
Je ouders, iemand anders die
voor je zorgt of iemand van
je familie, bv. tante, nonkel,
grootouder…
Of buur, (zorg)leerkracht,
CLB-medewerker, trainer
sportclub, leiding
jeugdbeweging,
hulpverlener,
vertrouwenspersoon, dokter,
politie (telefoon: 101)…

