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KVLV zet creatief talent in tegen familiaal geweld en
overhandigt 485 zorgenpopjes aan het CAW.
WIJGMAAL - Dagelijks worden er 125 incidenten rond familiaal geweld geregistreerd in ons
land. In 4 op 5 van die incidenten zijn ook kinderen blootgesteld aan geweld. In 3 op 5 zijn ze
zelf ook slachtoffer. Kinderen verwerken schokkende gebeurtenissen anders dan volwassenen.
Via het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) krijgen zij een apart hulpaanbod. In het kader
van haar jaarlijkse actie tegen geweld riep KVLV haar leden daarom op om massaal veel
zorgenpopjes te naaien. Het resultaat? Op 1 december kregen maar liefst 485 zorgenpopjes
een nieuwe bestemming via het CAW.

Zorgenpopjes zijn knuffels, vriendjes waar kinderen veilig bij zijn, die hun geheimen bewaren,
of waaraan ze vertellen wat ze zelf niet kunnen zeggen. Via het popje kunnen hulpverleners
gemakkelijker contact leggen met kinderen die slachtoffer of getuige zijn van geweld. Bert
Lambeir, directeur CAW Oost-Brabant: “Die zorgenpopjes zijn een erg waardevol instrument in
het hulpaanbod van de kinderwerkers in het CAW. Wij hebben in de samenleving een
bijzondere opdracht. Om die goed te blijven doen, zetten wij vaak extra projecten op om
mensen een uitweg te bieden uit hun problemen. Daarvoor hebben we steun nodig van
mensen en van organisaties die mee investeren in onze werking. We waarderen sterk de
solidariteit die uit deze actie voortkomt en hopen dat dit een voorbode mag zijn voor een
nieuwe zorgende samenleving.”
Familiaal geweld ligt ook KVLV, Vrouwen met vaart na aan het hart. Inge Rom,
stafmedewerkster KVLV: “In het kader van onze jaarlijkse Witte Lintjes Campagne ‘Stop
geweld op vrouwen’ kozen we voor een concrete actie. Kinderen zijn vaak stille getuige van
familiaal geweld. Dit jaar richtten we onze aandacht speciaal op hen. We riepen onze 900
plaatselijke KVLV-groepen dan ook op om hun creativiteit in te zetten als blijk van solidariteit.”
Het verhaal raakte vrouwen in heel Vlaanderen: tal van KVLV-vrijwilligers naaiden
zorgenpopjes tegen de sterren op.
Tijdens een feestelijke receptie overhandigde KVLV, Vrouwen met vaart al 485 zorgenpopjes
aan het CAW. De knuffels krijgen zo een nieuwe bestemming bij de kinderen die via het CAW
begeleid worden.
Op kvlv.be/pers vind je een hoge resolutiefoto van een zorgenpopje en een KVLV-factsheet.
Voor meer info over de actie van KVLV en praktische vragen over het persmoment:
Inge Rom – KVLV, Vrouwen met vaart, irom@ons.be – 016/24 20 13
Voor meer info over het hulpaanbod van CAW voor kinderen:
Greet Monstrey – CAW Oost-Brabant, greet.monstrey@cawoostbrabant.be – 016/21 01 66
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