STP-conferentie 2018, Stichting LOV was erbij!
Conferentie Schadelijke Traditionele Praktijken op 19 februari 2018
In de imposante hal van de Maassilo stroomt het vol met belangstellenden voor de
conferentie Schadelijke Traditionele Praktijken. In afwachting van de start van het
programma kan iedereen genieten van een goed gesorteerde lunch. Om 13.00 uur
precies begint het plenaire gedeelte, in de uitnodiging aangekondigd als ‘een presentatie
op unieke wijze van de resultaten van de aanpak door verschillende sprekers,
professionals en ervaringsdeskundigen’.
En dat is precies wat het is. In een uur tijd wordt ons op een indringende manier een
‘boek’, in de vorm van een ‘Walking Library’, gepresenteerd over schadelijke traditionele
praktijken en de aanpak daarvan door alle betrokken organisaties en professionals.
Verhalen
De vijf hoofdstukken vertellen vijf zeer aangrijpende verhalen. Zo is daar Faiza uit
Marokko, die vanaf het begin van haar huwelijk in Nederland door haar man gevangen is
gehouden in haar eigen huis. Het besef dat iemand in een land als Nederland jarenlang
als een gevangene leeft, grijpt ons allen naar de keel. Een aantal betrokken professionals
brengt daarna voor het voetlicht wat zij doen om
verborgen vrouwen te signaleren en hen te
ondersteunen. Fouzia Direk vertelt namens LOV dat deze
stichting ‘achter de voordeur’ komt bij migrantenvrouwen
door hen thuis Nederlandse les te geven.
Het tweede hoofdstuk van het boek gaat over
onvrijheden. Dit wordt op zeer beeldende wijze
neergezet door vier jonge mensen. Een van hen is een
jongen die problemen ondervindt, doordat hij niet kan
uitkomen voor zijn seksuele geaardheid.
In hoofdstuk drie krijgen we te maken met genitale
verminking. Een vrouw die dit is overkomen heeft een één-op-één-gesprek aangevraagd
met een sleutelpersoon. De hulpverleenster speelt hier goed op in door haar te
stimuleren naar de huisarts te gaan en toe te zeggen dat zij bereid is mee te gaan, ook
als zij wordt doorverwezen naar een specialist.
In het vierde hoofdstuk leren we dat we slachtoffers juridisch kunnen helpen door hen de
weg te wijzen naar de wettelijke instanties en door aan te geven hoe zij juridische
stappen kunnen ondernemen. Als voorbeeld horen we
een gesprek tussen een Egyptische vrouw die na haar
echtscheiding op de vlucht is voor haar ex-man en
een advocaat die haar adviseert over de stappen die
zij kan ondernemen.
En in het vijfde hoofdstuk horen we het verhaal van
een vrouw die gevolgen ondervindt van haar
echtscheiding nadat haar man haar heeft verlaten en
is verhuisd naar Australië. Zij wordt verstoten door
haar familie.

Met elkaar
Sven de Langen, wethouder van Rotterdam voor Onderwijs, Jeugd en Zorg, sluit dit
gedeelte van de conferentie af. Hij complimenteert de betrokken organisaties voor de
stappen die inmiddels zijn gezet in het signaleren en daar waar mogelijk terugdringen
van schadelijke traditionele praktijken. Met elkaar moeten we zorgen dat het boek
dunner wordt of dat zelfs een aantal hoofdstukken kunnen worden geschrapt, vindt hij.
De wethouder wijst erop dat al meer dan zestig sleutelpersonen werkzaam zijn. Dat is
een goede ontwikkeling.

INSPIRATIESESSIE

VERBORGEN LEVEN

Na het plenaire gedeelte gaan de aanwezigen naar de verschillende
inspiratiesessies. Stichting LOV is betrokken bij de sessie Een
Verborgen Leven. Faiza vertelt ons het vervolg van haar
levensverhaal. Zij heeft met hulp van de politie haar kinderen thuis
opgehaald en is vervolgens via verschillende blijf-van-mijnlijfhuizen in Rotterdam terechtgekomen. Ondanks haar opluchting
om uit haar gevangenschap te zijn bevrijd, heeft zij nog jarenlang
in angst geleefd. Op het podium hebben verschillende betrokken
professionals plaatsgenomen: medewerkers van de gemeente
Rotterdam, Memosa mentor Moeders, een sleutelpersoon en voor
Stichting LOV zit Anna Marie Hazenberg in het panel. Alle
panelleden reageren op het verhaal van Faiza en hoe zij kunnen
helpen bij het oplossen van de problemen van de verborgen vrouwen. Allen zijn zeer
geraakt door het verhaal van Faiza. Anna Marie Hazenberg vertelt dat Stichting LOV
vooral één-op-één Nederlandse les geeft aan vrouwen thuis. Op die manier kunnen de
taalvrijwilligers problemen signaleren en aan de bel trekken. De vrijwilligers volgen een
training hoe zijn problemen kunnen signaleren en welke stappen zij vervolgens kunnen
ondernemen. Ook proberen zij op die manier de vrouwen uit hun isolement te halen.
Anna Marie Hazenberg vertelt dat LOV haar deelnemers van Taal achter de Voordeur
zover wil krijgen dat zij in kleine groepjes taalles gaan volgen. Zo krijgen zij sociale
contacten. Het zijn kleine, maar heel belangrijke stapjes. Vrouwen verbinden en met
elkaar in contact brengen, dat is de missie van Stichting LOV.
Reacties uit de zaal
Naar aanleiding van een discussie met de zaal komt naar voren dat er nog veel meer
sleutelpersonen zouden moeten komen. Dat ook scholen alert moeten zijn op signalen.
En dat er ook vrouwen zijn die beperkt worden, terwijl zij de taal wel goed spreken en
soms zelfs buitenshuis werken.
Over vrouwen zonder verblijfsstatus weet Faiza dat er inmiddels een wet is die verborgen
vrouwen beschermt. Als je kan aantonen dat je enige tijd gevangen hebt geleefd, heb je
recht op een verblijfsvergunning.
Website
Ter afsluiting wordt de website Verborgen Vrouwen Rotterdam getoond die in de maak is.
De website zal waarschijnlijk in mei worden gelanceerd.

NETWERKMARKT

Tijdens de netwerkmarkt, die na afloop van de inspiratiesessies werd gehouden, is veel
informatie gedeeld en zijn veel kaartjes uitgewisseld.
Ook in 2018 zal Stichting LOV zich weer volop inzetten voor Taal achter de Voordeur om
zo geïsoleerd levende migrantenvrouwen een steun in de rug te geven en mogelijk zelfs
verborgen vrouwen weer een stem te geven.

Taalvrijwilligers voor Taal achter de Voordeur en Taal in de ouderkamers op
scholen
Stichting LOV wil graag in contact komen met taalvrijwilligers die zich willen inzetten
voor Taal achter de Voordeur, dus de één-op-één taalondersteuning aan huis, en
taalvrijwilligers die actief willen zijn in de ouderkamers op school.
Laat het ons weten!
Mail aan de vrijwilligerscoördinator Jan van de Vooren op janvandevooren@stichtinglov.nl

