
Beste Limburgse actieve inwoner,      

 

In Nederland krijgen nog altijd bijna 120.000 kinderen per jaar te maken met kindermishandeling. Dat is 

gemiddeld één kind per klas. Ongekend. Zeker als je beseft dat achter elk kil cijfer een kinderleven 

schuilt en dat het leed van kindermishandeling een leven lang kan duren. 

 

De Week tegen Kindermishandeling 

 

In de week van maandag 15 november tot en met zondag 21 november is het de Week tegen Kindermis-

handeling. In deze week vraag ik, als ambassadeur van de Beweging Limburg tegen Kindermishande-

ling, extra aandacht voor alle kinderen die (thuis) niet veilig zijn.  

Dit jaar is het thema ‘dichterbij dan je denkt’. Een thema dat zowel kan verwijzen naar het probleem als 

naar de oplossing, want vaak is er maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen. Bijvoor-

beeld iemand zoals u.  

 

Actieve inwoners werken ook voor en met kinderen. Of komen achter de voordeur bij gezinnen waar het 

af en toe moeilijk gaat. En meer dan de helft van hen heeft weleens het gevoel dat het thuis niet goed 

gaat met een kind. Maar wat doe je dan? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En zie ik het wel goed? 

Er is een gratis online cursus die u kan helpen met dit soort vragen. 

 

Zorgen over een kind. En nu?  

De Augeo Foundation is een stichting die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk 

geweld. Hun motto is: ieder kind veilig. Wij kunnen allemaal helpen dit doel dichterbij te brengen. In de 

online cursus leert u: 

  

• Welke stressvolle ervaringen kinderen (thuis) kunnen meemaken; 

• Hoe je ziet dat het niet goed gaat met een kind; 

• Wat je kunt doen als je denkt dat er sprake is van mishandeling; 

• En hoe je kinderen die het moeilijk hebben zelf kunt steunen. 

 

U kunt zich via deze link aanmelden voor de online cursus. In de cursus ziet u voorbeelden van vrijwil-

ligers die kinderen tegenkomen met wie het thuis niet goed gaat en vertellen ervaringsdeskundigen wat 

een vrijwilliger voor hen heeft betekend.  

 

De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling 

 

De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling bestaat uit 19 ambassadeurs uit onder andere ge-

meenten, het onderwijs, de gezondheidszorg, de volkshuisvesting, politie en justitie. Wij maken ons op 

persoonlijke titel sterk voor het voorkomen en terugdringen van kindermishandeling in Limburg. Deze 

aanpak is ook opgenomen in de Sociale Agenda van de Provincie Limburg.  

 

Kindermishandeling stopt niet vanzelf. We doen het samen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Birgit op de Laak  

Burgemeester van Nederweert, voorzitter van het Jeugdfonds Sport Limburg en de Vereniging Kleine 

Kernen Limburg (VKKL) en ambassadeur van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling 

 

https://www.weektegenkindermishandeling.nl/
https://www.weektegenkindermishandeling.nl/
http://www.augeo.nl/vrijwilligers

