
ZUID-LIMBURG

Heerlen, november 2020

Betreft: De week tegen Kindermishandeling

In iedere schoolklas wordt één kind thuis mishandeld.

Iedereen kan iets doen tegen kindermishandeling, U ook!

Met vriendelijke groet.

Veilig Thuis Zuid Limburg
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r« Kijk op www.veiligthuiszl.nl & www weektegenkindermishandeling.nl

Veilig Thuis Zuid-Limburg i Postbus 33 I 6400 AA Heerlen I T 0800 2000 I contact@veiligthuis2l.nl I www.veiligthuiszl.nl

Indien onbestelbaar retour aan:
Postbus 33, 6400 AA Heerlen

Een veilig thuis, 
dat doen we samen.

Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt zich sterk voor kinderen in moeilijkheden en wil in het 
kader van deze themaweek de bewustwording rondom kindermishandeling vergroten. We 
willen mensen alert maken op de signalen van kindermishandeling en hen actie laten 
ondernemen wanneer dat nodig is.

In het kader hiervan hebben wij een poster ontworpen. Alle huisartsenpraktijken, 
consultatie- en politiebureaus ontvangen van ons deze poster met het verzoek deze op 
een prominente plek op te hangen.

Veilig Thuis Zuid-Limburg heeft in de eerste zes maanden van het jaar per week 40 
meldingen ontvangen waarin vermoedens zijn geuit over kindermishandeling.

Veilig Thuis vraagt om bewustwording tijdens De Week Tegen Kindermishandeling. Van
16 tot en met 22 november 2020 vindt de jaarlijks terugkerende Week tegen 
Kindermishandeling plaats.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons een mail sturen naar 
deweekteqenkindermishandelinq@veiliqthuiszl.nl.

Gemeente Brunssum
Lindeplein 1
6444 AT BRUNSSUM

Week tegen 
Kindermishandeling
16 t/m 22 november 2020
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ZUID-LIMBURG

Bezoek onze websites: www.veiligthuiszLnlwww.deweektegenkindermishandeling.nl

Bel gratis 0800 2000 (24/7)

Een veilig thuis, dat doen we samen!
De Week tegen kindermishandeling is van 16 t/m 22 november 2020
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'Wist je dat 
in eike kias één kind zit 
dat thuis mishandeld 

wordt?'

Week tegen 
Kindermishandeling
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