UITNODIGING
Start Campagne voorkomen ‘ lege stoelen’ op scholen
Eergeweld voorkomen doen we samen!

7 juni 2012, ROC Rijn IJssel, Middachtensingel 2, Arnhem

.

Campagne ‘Lege Stoelen’ wil aandacht vragen voor lege stoelen in de klas.

Het is bijna zomervakantie en dat betekent dat jongeren uit uw klas met hun ouders naar het
buitenland gaan. Helaas blijkt dat er, na de zomervakantie, stoelen in het klaslokaal leeg
blijven. Elk jaar komt een aantal jongeren, veelal meisjes, niet terug. Mogelijk achtergelaten
in het buitenland en / of gedwongen uitgehuwelijkt.
Door middel van deze campagne willen wij net als vorig jaar aandacht vragen voor deze
''Lege stoelen''. In 2011 heeft een eerste bijeenkomst “Lege Stoelen” plaatsgevonden; de
aanwezigen vonden het een belangrijk thema. In het programma van dit jaar hebben we
ruimte gemaakt om een slag naar de praktijk te maken. Hoe voorkom je lege stoelen? Wat
heb je ervoor nodig? Hoe zorg je voor bewustwording en deskundigheidsbevordering bij
professionals?
Wij zullen samen met u antwoorden zoeken en met elkaar discussiëren waar je in de praktijk
tegenaan loopt.
U bent van harte welkom bij deze Start Campagne ”lege Stoelen”.

Na afloop van de bijeenkomst kunt u informatiemateriaal meenemen.

Programma van 7 juni 2012

13.45 uur

Inloop, koffie/thee

14.00 uur

Opening dagvoorzitter Malika Elmouridi,
Schrijfster van “De uitverkorene ”Feiza Oum’Hamed

14.30 uur

Afvaardiging van ROC Rijn IJssel

14.40 uur

Sector manager Ambulant Miranda Hendriksen Hera

14.50 uur

Presentatie van het lespakket
’bespreekbaar maken huwelijksdwang en achterlating ‘
Willeke van Zand Vocas trainingen

15.10 uur

Meldcode eergerelateerd geweld Lisette Pouls Hera

15.40 uur

Pauze

15.50 uur

Discussie met de zaal onder leiding van Malika Elmouridi “
Hoe voorkom je lege stoelen?”

16. 45

Afsluiting, borrel, hapjes en netwerken

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met
Nuray Kanik, Preventie functionaris eergerelateerd geweld bij stichting Hera
T (026) 3525810 / 0612379776
E-mail: n.kanik@hera.nl
www.hera.nl

“Lege stoelen”is een samenwerkingsactiviteit tussen ROC Rijn IJssel, Elan en Hera.

