Kom naar de bijeenkomst 'Bruggen
bouwen: in gesprek met slachtoffers'

Projectcoördinator
Wij nodigen u van harte uit voor de Building Bridges
bijeenkomst voor slachtoffers op 21 november
2014. U krijgt hier de gelegenheid om andere
slachtoffers te ontmoeten en verder geïnformeerd
te worden over SOS Building Bridges. We luisteren
naar uw ervaringen en behoeftes, en we willen
vertellen over de mogelijkheden om met elkaar te
werken aan het herstel van de negatieve gevolgen
die u als slachtoffer van een delict ervaart.
Meld u aan via onderstaand e-mailadres of
telefoonnummer.

Restorative Justice
In de meeste strafrechtelijke processen worden
daders niet geconfronteerd met hun slachtoffer.
Daarom staan wij voor de principes van
Restorative Justice (Herstelrecht), waarbij
slachtoffers hun verhaal kunnen vertellen over
hoe een misdrijf hun leven heeft beïnvloed.
Restorative Justice gaat over de vragen: Wie zijn
er allemaal betrokken bij het delict, welk leed is
veroorzaakt en hoe kan dit hersteld worden?
Restorative Justice geeft aan slachtoffers en
daders de mogelijkheid om met elkaar in gesprek
te laten gaan. Zo kan men elkaars leefwereld
beïnvloeden, waardoor herstel en verandering
van perspectief mogelijk worden.

Contactgegevens Building Bridges
Esther Klaassen
Coördinator Herstelrechtprogramma’s
Gevangenenzorg Nederland
Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer
Tel. 079-3310568
e.h.m.klaassen@gevangenenzorg.nl
www.gevangenenzorg.nl

Brochure voor slachtoffers
Joost de Jager
Gevangenenzorg Nederland
PO Box 5042
2701 GA Zoetermeer | the Netherlands
Tel: +31 79 331 05 68 | Fax: +31 79 331 09 45
Email: j.dejager@gevangenenzorg.nl
www.gevangenenzorg.nl

Italy

PF Italy
Rome, Italy
www.prisonfellowshipitalia.it

Prison Fellowship Hungary
Gödöllő, Hungary
www.bortontarsasag.hu

Seehaus e.V.
Leonberg, Germany
www.seehaus-ev.de
Confiar - Associação de
Fraternidade Prisional - PF/Portugal
Cascais, Portugal
www.confiar-pf.pt
Mezinarodni Vezenske Spolecentsvi
Praha, Czech Republic
www.prisonfellowship.cz
Concaes
Madrid, Spain
www.concaes.com

Met slachtoffers en daders
in gesprek over herstel

MAKAM
Vienna, Austria
www.makam.at
University of Hull Hull,
United Kingdom
www.hull.ac.uk

www.restorative-justice.eu/bb

Over het programma
Slachtoffers van een misdrijf ervaren soms nog
lange tijd de gevolgen van dit delict. Voor veel
slachtoffers kan het helpen om te praten over wat
er is gebeurd.
Building Bridges is een programma voor
slachtoffers en daders dat zowel binnen als
buiten de gevangenis verzorgd wordt door
Gevangenenzorg Nederland.
Slachtoffers en daders kunnen deelnemen aan
een cursus van 8 sessies. Slachtoffers krijgen
tijdens deze sessies de kans om daders (niet
hun eigen dader) te ontmoeten, vragen te
stellen en te vertellen hoe een misdrijf hun
leven heeft beïnvloed. De cursus wordt nu al
gegeven onder de naam SOS (Spreken over
Slachtoffers, Schuld en Samenleving), en wordt
in Building Bridges uitgebreid met meer
aandacht voor het slachtoffer.
In SOS Building Bridges komen onderwerpen als
verantwoordelijkheid, herstel en verzoening op
verschillende manieren aan de orde, maar de
verhalen van de deelnemers staan centraal.

Wilt u ook...
•

weten hoe andere slachtoffers met de
gevolgen van een misdrijf omgaan?

•

leren hoe u in de toekomst de gevolgen van
het delict een plaats kunt geven in uw
leven?

•

weten hoe daders komen tot het plegen van
een delict?

•

daders vertellen wat de gevolgen van hun
daden kunnen zijn?

•

stappen nemen richting een afsluiting van
wat er is gebeurd en aan een proces van
herstel beginnen?

Dan zou deelnemen aan SOS Building Bridges
iets voor u kunnen zijn.

Deelnemen aan SOS Building Bridges
Als u of een naast familielid de afgelopen jaren
een misdrijf heeft meegemaakt, als u bereid bent
een gevangenis in te gaan met een cursusleider,
andere vrijwilligers en slachtoffers, en als u uw
verhaal daar wilt vertellen: laat het ons weten!
Hebt u nog vragen? Stel ze ons gerust.
Zie achterzijde voor contactgegevens.
SOS Building Bridges vindt plaats in het voorjaar
van 2015, maar ook daarna kunt u meedoen aan
dit programma.

Meedoen met SOS Building Bridges
Gedurende de jaren dat dit programma
wereldwijd is gegeven, hebben veel slachtoffers
geprofiteerd van hun deelname hieraan.
Het programma is gemaakt om u te helpen om
•

antwoorden te krijgen op uw vragen

•

verder herstel te ervaren in het trauma
dat u hebt opgelopen door het misdrijf
dat u is aangedaan

•

in contact te komen met daders en hun
situatie te leren kennen

•

constructieve gesprekken te voeren met
daders zodat hun houding zou kunnen
veranderen

•

een verontschuldiging of een andere
symbolische daad van herstel te
ontvangen

SOS Building Bridges
geeft slachtoffers
een stem!

Meer informatie:
www.restorative-justice.eu/bb
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