PERSBERICHT
Nieuwe telefonische hulplijn voor slachtoffers van seksueel
misbruik in instellingen en pleeggezinnen.
Stichting SKIP (Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen) start per 26
mei een telefonische hulplijn - 088-7547596 - voor slachtoffers van seksueel
misbruik in instellingen en pleeggezinnen.
In oktober 2012 verscheen het ’Rapport Samson’ over “de aard en omvang seksueel misbruik van
minderjarigen die op gezag van de overheid in instellingen of pleeggezinnen waren geplaatst, in de
periode 1945-2010”.
Sindsdien wordt met enige regelmaat bericht over seksueel misbruik dat in het verleden heeft plaats
gevonden - en nog plaats vindt - binnen jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Telkens weer blijkt
dat slachtoffers, ook na vele jaren, niet of slechts met de grootste moeite, kunnen, durven en willen
praten over wat hen is overkomen. Dit terwijl zij de gevolgen ervan dagelijks ondervinden.
Voor deze mensen, en hun naasten, is SKIP een telefonische hulplijn (de SKIPlyn) begonnen. Voor
en door lotgenoten. De mogelijkheid om me een lotgenoot te spreken werkt voor velen
drempelverlagend.
De Skiplyn kan mensen een luisterend oor bieden, maar wil hen desgewenst ook helpen hun weg te
vinden naar lotgenoten(bijeenkomsten). Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij hun zoektocht
naar erkenning,excuses en wellicht genoegdoening.
Het nummer van de hulplijn laat zich als ‘naamnummer’ makkelijk onthouden:
088-SKIPLYN = 088-7547596
De SKIPlyn is de volgende tijden bereikbaar:

Maandag:

10.00 uur tot 12.00 uur
19.00 uur tot 21.00 uur
Dinsdag:
10.00 uur tot 12.00 uur
20.00 uur tot 22.00 uur
Woensdag: 10.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag: 10.00 uur tot 12.00 uur
Vrijdag:
10.00 uur tot 12.00 uur
Over Stichting SKIP
Stichting SKIP opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een
(rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn.
SKIP biedt een veilige haven voor lotgenoten waar over de psychische, fysieke en sociale problemen
gepraat kan worden, waar de klachten bewaakt worden, waar informatie verzameld wordt, waar
politieke standpunten worden ingenomen en van waaruit kritisch en actief met de politiek wordt
meegedacht. Voor verdere informatie zie www.stichtingskip.nl
Sinds 1 januari 2014 ontvangt

Stichting SKIP subsidie van VWS..

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees van Ingen stichtingskip@gmail.com of
06 12 498 965
Voor meer informatie over SKIP verwijzen wij graag naar onze website: www.stichtingskip.nl. Het
bestuur van SKIP is graag bereid u nadere informatie te geven en mee te werken aan nieuwsitems
over seksueel misbruik in instellingen. U kunt ons bereiken via secretariaat@stichtingskip.nl

