
Geweld stopt
niet vanzelf.

Een Veilig Thuis.
Daar maak je je toch sterk voor?

Wie kun je bellen als je vragen hebt?

Het kan best zijn dat je over sommige 

dingen meer wilt weten of dat je iets 

onduidelijk vindt. Bel ons dan gerust, daar 

zijn we voor. Het telefoonnummer van 

Veilig Thuis is: 0800 - 2000 (gratis).

Informatie over kindermishandeling vind 

je ook op internet, bijvoorbeeld op de 

website: www.kindermishandeling.nl

Als je met iemand anders wilt praten over 

jouw situatie, kun je ook de Kindertelefoon 

bellen: 0800 - 0432 (iedere dag van  

14.00 - 20.00 uur, gratis). Je hoeft je naam 

niet te noemen als je belt. De website van de 

Kindertelefoon is: www.kindertelefoon.nl

veiligthuiswestbrabant.nl
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Informatie 
voor kinderen tot en met 12 jaar
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Waarom krijg jij deze folder?
Iemand maakt zich zorgen over jou. Hij of zij vraagt zich af of dat 
komt doordat er problemen zijn bij jou thuis. Daarom heeft die 
persoon Veilig Thuis gebeld.

Wat is veilig thuis?

Iedereen die zich zorgen maakt over 

een kind kan ons bellen. Wij gaan dan 

onderzoeken wat er precies aan de hand 

is. In jouw geval willen we dat ook weten. 

Als we merken dat er echt problemen 

zijn, regelen we dat er hulp komt.

Wat is kindermishandeling?

We hebben het over kindermishandeling 

als ouders niet goed voor hun kinderen 

zorgen. Ieder kind verdient het om liefde, 

aandacht en een goede verzorging te 

krijgen. Maar zo gaat het niet altijd. 

Soms kijken ouders weinig naar hun 

kinderen om. Of ze slaan ze heel vaak. 

Of ze doen hun kinderen steeds maar 

weer verdriet. Het gebeurt ook wel 

dat vaders of moeders seks met hun 

kinderen hebben. Of dat iemand anders 

dat doet, bijvoorbeeld een familielid of 

een andere bekende. Dat zijn een aantal 

voorbeelden van kindermishandeling.

Het is belangrijk om te weten dat het 

nooit de schuld is van kinderen als ze 

mishandeld worden. Het is ook zo dat de 

meeste ouders hun kinderen helemaal 

niet willen mishandelen. Maar door hun 

eigen problemen gebeurt het soms toch.

Wat doen wij als iemand ons belt?

We schreven al dat we eerst willen 

weten wat er precies aan de hand is. 

Daarom willen we graag jouw verhaal 

horen. We praten ook met je ouders. 

En we praten met mensen die jou en je 

vader of moeder goed kennen. Dat kan 

bijvoorbeeld iemand van school zijn of 

de huisarts.

Waarom willen wij ook jouw verhaal 

horen?

Alle verhalen die we horen, kunnen ons 

helpen om er achter te komen hoe het 

bij jou thuis is. Jouw verhaal hoort daar 

ook bij. We willen graag weten hoe jij er 

tegenaan kijkt. Daarom zullen we je in 

het gesprek een aantal vragen stellen. 

Als er een vraag bij is die je niet wilt 

beantwoorden, dan hoeft dat niet. We 

willen je vooral de kans geven om ons te 

vertellen wat jij kwijt wilt.

Wat gebeurt er met wat jij vertelt?

De informatie die jij ons geeft, zetten 

we op papier. Dat gebeurt met alle 

informatie die we hebben verzameld. We 

vinden het belangrijk om alles goed op 

te schrijven. En we gaan daar zorgvuldig 

mee om: niet iedereen mag dat lezen. 

We gebruiken die informatie om te 

beoordelen of er bij jou thuis inderdaad 

iets moet veranderen.

Wat gebeurt er na het gesprek?

Als het duidelijk is dat er niets aan de 

hand is, dan is onze hulp natuurlijk 

verder niet nodig. Maar als blijkt dat er 

inderdaad problemen zijn, zullen we 

daarvoor een oplossing proberen te

vinden. Dat bespreken we ook met jou 

en je ouders. Een oplossing is meestal 

dat we hulp voor jou en je ouders 

zoeken. Soms helpt het al als je met 

iemand kunt praten die je vertrouwt. 

Voor je ouders is het dan misschien goed 

dat ze hulp krijgen bij de opvoeding. En 

dat iemand helpt bij het oplossen van 

hun problemen. Zodat zij daarna weer 

voor je kunnen zorgen zoals het hoort.

Wij van Veilig Thuis West-Brabant 
hebben jou uitgenodigd voor een 
gesprek.
Je vraagt je waarschijnlijk af 
waarom wij met je willen praten.
In deze folder leggen we dat uit. 
En we vertellen wat we allemaal 
doen.


