Geachte genodigde,
Heeft u 21 minuten de tijd om te praten over
kindermishandeling?
In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling
op maandag 20 november, vinden er in twaalf
provincies tegelijkertijd 21 Minuten-bijeenkomsten
plaats. Op verschillende locaties vertellen
ervaringsdeskundigen tegelijkertijd hun verhaal over
kindermishandeling. Ook DEN HAAG doet mee: de
R.K. Parochie Maria Sterre der Zee organiseert een 21
Minuten-bijeenkomst in de kerk van de H. JACOBUS
DE MEERDERE aan de Parkstraat 65A te Den Haag.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Een klein gebaar, grote impact
In de bijeenkomsten ligt de nadruk op wat een
volwassene kan doen voor een kind waar hij/zij zich
zorgen over maakt. Een klein gebaar kan vaak al een
enorm verschil maken in het leven van een kind.
Bij onze bijeenkomst in de kerk van de H. Jacobus de
Meerdere zal JAMILA YSSEL haar verhaal vertellen.
De bijeenkomst wordt geleid door AAFKE SCHARLOO.
In 6 minuten vertelt Jamila wat veiligheid en
onveiligheid voor haar als kind betekende.
Daarna gaan de bezoekers met elkaar in gesprek over
wat men kan doen voor een kind.

Tijd:
11:55-12:16 uur
Deur open: 11:30 uur
Toegang:

VRIJ

Locatie:

kerk van de H. Jacobus
de Meerdere
Parkstraat 65A, Den Haag

Volg ons op: Twitter, Facebook en bekijk
onze websites:
http://dessaurtrainingen.com/21-minuten/
https://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeen
schappen/h-jacobus-de-meerdere/actueel/

21 Minuten is een landelijk evenement dat
wordt georganiseerd door Ted Kloosterboer
en Naomi Dessaur. Ted Kloosterboer is
verbonden directeur van Stichting Praat en is
zelf ervaringsdeskundige. Naomi Dessaur
werkt vanuit Dessaur Trainingen en is expert
in de aanpak van kindermishandeling en
huiselijk geweld. Zij traint professionals in hoe
zij mishandeling kunnen signaleren, zorgvuldig
kunnen handelen en het vervolgens
bespreekbaar maken. 21 Minuten wordt
gesteund door onze kennispartner Augeo en
natuurlijk R.K. Parochie Maria Sterre der Zee.
We zien u graag op 20 november!
Met vriendelijke groeten,
[NAAM, ORGANISATIE]

