Lotgenotengroep Eervol

Voor mensen die te
maken hebben met
eergeweld

Heb je ervaring met geweld en agressie doordat je familie vindt dat je de
familie-eer hebt aangetast? En worstel je met het leven in twee verschillende
culturen? Je bent niet de enige! In deze lotgenotengroep praten we met
elkaar over onze ervaringen en werken we samen aan verandering.

Voor wie?
De training is bedoeld voor vrouwen en
mannen die ervaring hebben gehad met
geweld als gevolg van het aantasten van
de familie eer. Er zijn aparte groepen voor
vrouwen en mannen. Het geweld kan
recent zijn, maar ook van langer geleden.

Waar en wanneer?
De training kan zowel online als op locatie
plaatsvinden. Op www.blijfgroep.nl/
kenniscentrumEer kan je zien waar en
wanneer de training gegeven wordt.

Aanmelding en kosten
Aanmelden kan via het mailadres:
kenniscentrumEer@blijfgroep.nl of via
het formulier op de website. Vermeld in de
mail je naam en adres, telefoonnummer
en mailadres. De medewerkers van het
Kenniscentrum Eer & Veiligheid nemen
dan contact met je op. Er zijn geen kosten
verbonden aan de training.

Hulp en Advies
Voor meer informatie en/of hulp en
advies kun je contact opnemen met
Blijf Groep: T 088 234 24 50. Deze
hulplijn is 7 dagen per week, 24 uur per
dag bereikbaar. Direct gevaar? Neem
geen risico. Bel 112.

Wat is eergerelateerd
geweld?
Eergerelateerd geweld is geweld dat
wordt gepleegd omdat de familie-eer
is aangetast of dreigt aangetast te
worden. Om de eer weer te herstellen,
worden mannen of vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. En in het
ergste geval zelfs vermoord. Dit noemen we eerwraak.

Over Blijf Groep
Blijf Groep helpt huiselijk geweld te
stoppen. We bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en
plegers. Een van de specialisaties van
Blijf Groep is hulp bij eergerelateerd
geweld. Bij ons Kenniscentrum Eer &
Veiligheid kunnen slachtoffers van eergerelateerd geweld terecht voor hulp
en advies. Ook professionals kunnen
hier terecht voor informatie en advies.
www.blijfgroep.nl/kenniscentrumEer
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Doel van de training is het verwerken van
ervaringen, het doorbreken van isolement
en het vergroten van je zelfvertrouwen.
Ook bespreken we thema’s als omgaan met
schuld en schaamte, loyaliteit naar je familie en het leven in verschillende culturen.
De training wordt gegeven door twee
trainers met ervaring met huiselijk geweld
en eer gerelateerd geweld. De training
bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur.

