Persbericht
Den Haag, 19 augustus 2013
STICHTING GEHEIM GEWELD ONTVANGT € 75.000,-- VAN SKANFONDS
Subsidietoekenning van vijfenzeventigduizend euro voor lotgenotencontact kindermishandeling
Stichting Geheim Geweld krijgt van Skanfonds een bijdrage vanuit het Social
Investment programma ten behoeve van de projecten rondom lotgenotencontact.
Met het Social Investment programma maakt het Skanfonds het mogelijk dat de Stichting haar
activiteiten kan uitoefenen en daarnaast kan voorzien in een klein effectief bureau en verdere
professionalisering. Belangrijke projecten voor dit najaar zijn de Landelijke Lotgenotendag op
19 september 2013 en de aanvang van de nieuwe Basiscursus voor lotgenoten in het najaar
2013. Onlangs heeft de stichting een digitaal Lotgenotenplatform gelanceerd. De focus ligt
vooral op innerlijke kracht, empowerment, (h)erkenning en grip krijgen op het leven. De
deelnemers krijgen concrete handvatten en inzichten in de impact en de gevolgen van
kindermishandeling. Op de website van Stichting Geheim Geweld staat meer informatie over de
stichting en de verschillende activiteiten zoals het evenement rondom de Week zonder Geweld
in november 2013.
Stichting Geheim Geweld is dankbaar voor deze ondersteuning op het gebied van
lotgenotencontact voor slachtoffers van kindermishandeling.
“Wij zijn erg blij met de subsidietoekenning van het Skanfonds. Hierdoor kunnen onze
projecten voor lotgenoten doorgang vinden”, aldus Hameeda Lakho, directeur van Stichting
Geheim Geweld. “Jaarlijks worden in Nederland nog altijd ruim 160.000 kinderen mishandeld
en wekelijks overlijdt minstens één kind aan de gevolgen hiervan. Maar de gevolgen van
kindermishandeling stoppen natuurlijk niet bij het volwassen worden. Er kampen naar
schatting maar liefst 1 miljoen volwassenen met de gevolgen van hun traumatische verleden.
En voor hen is lotgenotencontact een belangrijke stap in het herstelproces.”
Over Skanfonds
Skanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare
situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die
hen helpen een nieuwe plek in de samenleving krijgen. Skanfonds steunt die initiatieven met
geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een
rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens
telt. Skanfonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcodeloterij en de Lotto.
Over Stichting Geheim Geweld
Stichting Geheim Geweld zet zich in voor slachtoffers van kindermishandeling. Stichting
Geheim Geweld biedt vanuit de praktijk handvatten voor de (h) erkenning van de korte- en
lange termijn effecten van kindermishandeling. Dit doet zij door hulp aan slachtoffers te bieden
via lotgenotencontact, cursussen en workshops. Daarnaast geeft de stichting aan hulpverleners
voorlichting en ondersteuning op het gebied van traumatisering door kindermishandeling. De

Stichting Geheim Geweld ontvangt geen structurele financiering en is afhankelijk van
sponsoring vanuit het bedrijfsleven en giften van fondsen en donateurs.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hameeda Lakho (directeur Stichting Geheim Geweld)
via 070 20 518 20, mobiel 06 51 90 60 70 of info@stichtinggeheimgeweld.nl.
Voor meer informatie over Skanfonds: Jojanneke Nieuwenhuis, communicatie medewerker,
j.nieuwenhuis@skanfonds.nl / tel.: 035 – 624 9651.
Journalisten die geen persberichten meer wensen te ontvangen van Stichting Geheim Geweld, kunnen een reply sturen
op deze e-mail met dit verzoek.

