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Burgemeester en korpschef 
aan het woord 

Beste inwoners,

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar, waarin we allemaal kleine en grote 
aanpassingen moesten maken. 

Covid-19 heeft onze streek in het voorjaar zwaar getroffen, zowel economisch en financieel maar vooral ook 
sociaal. We hebben onze vrienden en geliefden moeten missen, plannen moeten uitstellen, en helaas ook af 
en toe afscheid moeten nemen.

Het was en is nog steeds een moeilijke periode waarin heel veel mensen zich naar de politiediensten richten. 
Naast hun dagelijkse takenpakket kwamen daar nog eens tal van coronamaatregelen, nieuwe regelgevingen 
en richtlijnen bij. 

Het was een uitdaging, maar onze politiemensen hebben zich fantastisch ingezet voor 
het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en bezoekers.

Zo bezochten onze wijkinspecteurs in november alle senioren (die 75 jaar zijn geworden/worden in 2020) in 
Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. Bij dit coronaproof bezoek overhandigden de wijkinspecteurs ook 
de nieuwe informatiebrochure “Senioren en veiligheid”. Lees meer hierover op pagina 3.

Covid-19 stuurde onze plannen voor een opendeurdag in de war. Als alternatief namen we een reeks filmpjes 
op die je helemaal onderdompelen in het dagelijkse werk van onze diensten. De video’s zijn te zien op onze 
website (www.politie.be/5376) en Facebook (politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken).

Het voorbije jaar was er een met veel beproevingen, maar we zijn als samenleving ook sterker en veerkrachtiger 
geworden. We hebben opnieuw onze eigen streek ontdekt en weer leren genieten van de kleine dingen. In 
naam van het politiecollege en alle collega’s wensen we je een warme eindejaarsperiode.

Steve Provost
hoofdcommissaris van politie
korpschef

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad
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De coronacrisis brengt vele uitdagingen met zich mee.  Sommige groepen in onze 
samenleving, zoals onder andere senioren, vergen bijzondere aandacht omwille 
van hun kwetsbaarheid. Daarom werden in maart/april 2020 reeds alle alle 
75+’ers gecontacteerd in overleg met de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en 
Nieuwerkerken en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Door 
middel van belrondes of een bezoek van de wijkinspecteur werd gepeild naar hun 
hulpbehoeften en werd een teken gegeven dat ze er niet alleen voor staan. 

Dit werd zeer gewaardeerd en in november werd dit initiatief herhaald door de lokale politie. De 
wijkinspecteurs bezochten alle senioren (die in 2020 75 jaar zijn geworden/worden) in Sint-Truiden, 
Gingelom en Nieuwerkerken coronaproof.

De seniorenraden van de 3 gemeenten hebben mee hun schouders gezet onder dit project.
Het zijn namelijk zij die het best weten op welke wijze senioren graag geïnformeerd worden.

Bij het bezoek, overhandigden de wijkinspecteurs de nieuwe informatiebrochure “Senioren en 
veiligheid”. De brochure is opgebouwd rond 6 thema’s: diefstalpreventie, mobiliteit, communicatie, 
financiën, valpreventie en brandpreventie. Per thema zijn praktische preventie- en veiligheidstips 
gebundeld om de senioren bewust te maken van hoe ze zich weerbaarder kunnen maken in het 
dagelijks leven. In het kader van val- en diefstalpreventie bezorgden we de senioren ook een LED-
nachtlampje. Door het in het stopcontact in de gang te plaatsen, kunnen de senioren 
‘s nachts veilig opstaan. Het lampje zorgt ook voor extra diefstalpreventie, doordat het automatisch 
aangaat wanneer het donker wordt.

Het is niet zomaar een “praatje”. Via dit contact wijst de wijkinspecteur op mogelijke preventieve 
maatregelen wat betreft de veiligheid van het huis, brengt zij/hij de specifieke maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nogmaals onder de aandacht en probeert zij/hij, 
indien nodig, naar de juiste instanties door te verwijzen.

Onze wijkinspecteurs zullen zo 600 bezoeken afgelegd 
hebben. Door de coronamaatregelen hebben we allemaal wat 
minder contact met onze omgeving, dat geldt des te meer 
voor senioren. Senioren staan vandaag weliswaar actief, 
digitaal, sportief en geëngageerd in het leven, maar dat 
neemt niet weg dat een helpende hand zeker nu welkom is. 
De wijkinspecteurs zijn de geknipte vertrouwensfiguren om 
deze mensen te bereiken.

Waar te verkrijgen?
➜  De brochures zijn in het politiehuis, bij gemeentelijke 
 en de OCMW-diensten ter beschikking gesteld.
➜  Een gedrukt exemplaar aanvragen kan ook via 
 pz.poltrudo@police.belgium.eu of 011-70 19 03.
➜  Je kan de brochure downloaden via onze website: 
 https://www.politie.be/5376/nieuws/nieuwe-

brochure-senioren-en-veiligheid.

“Senioren en Veiligheid”

SENIOREN  & VEILIGHEIDEEN BOEKJE VOL MET PRAKTISCHE  VEILIGHEIDSTIPS

Sint-TruidenGingelomNieuwerkerken
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Wil je weten of jouw woning 
inbraakveilig is? Doe de quiz!

Resultaten

Ligt je score tussen de 23 en 30 punten?
Proficiat! Je hebt een goede preventieve houding.

Ligt je score tussen 16 en 23 punten?
Je hebt reeds een aantal inspanningen geleverd om je woning te beveiligen, maar 
hier en daar kan het nog beter. Laat je niet verrassen door een veiligheidsgevoel dat 
misschien wel vals is. Bekijk je woning en zoek naar de inbraakgevoelige punten. 
Vraag gratis advies aan bij de diefstalpreventieadviseur via 
pz.poltrudo.veiligheid@police.belgium.eu of via het telefoonnummer 011-70 19 90.

Ligt je score lager dan 16 punten?
Om verschillende redenen is je woning bijzonder kwetsbaar voor inbraak. Word geen gemakkelijke 
prooi! Zoek de zwakke plekken van je woning. Vraag gratis advies aan bij de diefstalpreventieadviseur 
via pz.poltrudo.veiligheid@police.belgium.eu of via het telefoonnummer 011-70 19 90.

Verdachte situaties melden 
Het is zeer belangrijk om verdachte situaties 
steeds te melden via de juiste kanalen. Indien 
je een verdachte persoon of situatie ziet, BEL 
onmiddellijk 101. Op deze manier kan een 
politieploeg onmiddellijk een kijkje komen 
nemen. De facebookpagina en mailbox van 
de lokale politie worden immers NIET 24/24 
opgevolgd.

Enkele voorbeelden:
•  een onbekend voertuig met een 

onbekende inzittende dat al enige tijd 
stilstaat in je straat;

•  een bestelwagen bij de buren die op 
vakantie zijn.

Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie geeft:
•  de juiste plaats en de omstandigheden waarin de gedragingen zich voordoen;
•  een beschrijving van de betrokken personen en/of voertuigen;
•  de nummerplaat van een voertuig.

Vaak kan het telefonisch doorgeven van de nummerplaat van het voertuig van een verdachte
persoon al onmiddellijk bevestigen of uitsluiten of het inderdaad om een verdachte situatie gaat. 
Indien nodig komt een interventieploeg ter plaatse.

https://nl.surveymonkey.com/r/52XQXK3
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Sinds september 2020 worden een 
aantal politieploegen van de lokale 
politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken uitgerust met bodycams 
ter ondersteuning van hun opdrachten.

Een bodycam is een kleine draagbare camera die 
bevestigd wordt op het lichaam en videobeelden 
met geluid kan registreren. Indien de situatie 
het vereist, zal deze, na het verwittigen van de 
betrokkenen, aangezet worden en wordt de 
interventie op beeld vastgelegd. 

Politieagenten kunnen de bodycams gebruiken op 
alle plaatsen waar zij moeten optreden. Dit omvat 
zowel alle openbare plaatsen (verkeersongeval 
op de openbare weg, vechtpartij op de markt) als 
alle publiek toegankelijke plaatsen (agressie op 
een winkelparking, overlast in een bibliotheek). 
Ook bij tussenkomsten in private plaatsen zoals 
een woning (intrafamiliaal geweld, vaststelling 
van een inbraak, huiszoeking, …) mag de bodycam 
gebruikt worden. 

Het doel van deze bodycams is veelzijdig: het 
toestel geeft een objectieve weergave van 
de  vaststellingen van de politiemedewerkers 
op het terrein en registreert de vaak moeilijke 
omstandigheden waarin zij hun taken uitvoeren. 
Daarnaast streeft lokale politie Sint-Truiden 
- Gingelom - Nieuwerkerken een respectvolle 
en objectieve behandeling van elke burger na. 
Door het gebruik van bodycams willen wij het 
vertrouwen van de inwoners nog vergroten. 
Kortom een bodycam zorgt voor een hogere 
veiligheidsbeleving bij politiemedewerkers en 
burgers.

Bodycams

www.112.be

 
Dringend hulp nodig?  Bel de noodcentrales nu ook via app.  

App 112 BE

Download
Ga naar de App          of Play        Store, 
en zoek naar “112 BE”, 
download en installeer de app 
op je onthaalscherm.    

1

Gebruik de app als je 
dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel3

De app is gratis, net zoals 
de noodnummers.

Gratis 

Registreer
Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 

2

 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Telefoonnummer

 Adres

 Met wie kunnen wij contact 
opnemen bij een noodgeval? 

Ik ben doof, slechthorend 
of heb een spraakstoornis. 



Chat
Als je niet kan spreken of horen, 
activeren de noodcentrales 
de mogelijkheid om berichtjes te sturen. 

....

Ben je bewusteloos gevallen 
en vinden de hulpdiensten 
je niet, dan kunnen de 
noodcentrales je GSM laten 
rinkelen.

Alarm

De noodcentrales weten 
waar je woont.

Contactgegevens 

De noodcentrales weten 
meteen of je bijvoorbeeld 
doof bent, je een hartpatiënt 
bent of je allergisch bent 
aan bepaalde medicatie. 

Extra info
+

De noodcentrales kunnen 
zien waar je bent. 

Lokalisatie 
Je kan in de app makkelijk 
de hulpdienst kiezen 
die je nodig hebt. 

1 app, 3 hulpdiensten
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Wie is je wijkinspecteur
nieuwe wijkindeling

ZONE CENTRUM - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

ZONE WEST - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

Centrum, station
Ferdi Vannitsen 
0498-93 16 47

Schurhoven, 
Sint-Gangulfus
William Vrielynck 
0498-93 16 52 

Tichelrij, Sint-Pieter
Sven Schruers 
0498-93 16 50 

Asster, Fedasil, 
Fruitwijk, 
Gazometersite, 
Tiensesteenweg 
(nr 8 – nr 121), 
Trudobron
Peter Vlekken 
0498-93 92 28

Nieuw Sint-Truiden
Bart Guilliams 
0498-93 16 62

Duras, Gorsem, 
Halmaal, Runkelen, 
Tiensesteenweg 
(vanaf kruispunt 
Fabrieksstraat), 
Wilderen
Joris Vos
0498- 93 16 46 

Aalst, Bevingen, 
Kerkom, Velm
Natascha Cloetens
0498-93 16 48 

NOORD

WEST

ZUID

CENTRUM
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ZONE NOORD - Politiepost Nieuwerkerken, Nieuwesteenweg 3

Binderveld, 
Nieuwerkerken
Dany 
Vanweerts 
0498-93 16 59

Kozen, Wijer
Jo 
Schreurs 
0498-93 16 58

Kortenbos, 
Metsteren, 
Melveren, 
Nieuwerkerken
Geert 
Berden  
0498-93 16 60

ZONE OOST - Politiehuis Sint-Truiden, Sluisberg 1

Engelmanshoven, 
Gelinden, 
Groot-Gelmen, 
Industriezone 
Brustem, 
Luikersteenweg 
Elke Toelen 
0498-93 16 54 

Brustem, 
Ordingen, 
Zepperen
Véronique 
Vandersmissen 
0498-93 16 51 

Bautershoven, 
Schurhovenveld 
industrie, 
Terbiest
Jos Depae 
0498-93 16 49 

ZONE ZUID - Politiepost Gingelom, Steenweg 111

Gingelom, Niel
Michel Bossens 
0498-93 16 55 

Borlo, Buvingen, 
Kortijs, Vorsen, 
Montenaken
Dirk Bonneux 
0498-93 16 61

Boekhout, Jeuk, 
Mielen-boven-
Aalst, Muizen
Leen Poncelet  
0498-93 16 56

NOORD

OOST

ZUID

CENTRUM
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Bij slechte zichtbaarheid of in 
het donker bestaat het risico dat 
weggebruikers elkaar niet of te laat 
zien. Daarom is goede verlichting van 
levensbelang.

Zonder verlichting of met kapotte verlichting 
rijden is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen, je 
loopt ook het risico om ervoor beboet te worden.

Slecht verlicht, gevaar voor jezelf  
en anderen

Herken valse berichten op tijd!

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Kijk altijd uit voor 
valse berichten (phishing, smishing). Laat je niet vangen en 
wees altijd kritisch.

Cybercriminelen gebruiken de actualiteit maar al te graag om 
je nieuwsgierig te maken en te laten klikken in e-mails, via 
sms, WhatsApp. 

Wat te doen?
➜  Klik niet op een link in een verdacht bericht.
➜  Als je wel geklikt hebt, vul de velden verder niet in en 

breek elke interactie af.
➜  Valse berichten, ook valse sms-berichten, kan je 

doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Selecteer de 
tekst in het sms'je en kopieer die naar een e-mailbericht. 
Verstuur deze e-mail naar verdacht@safeonweb.be. De 
inhoud wordt dan automatisch verwerkt. 

➜  Ben je toch slachtoffer, dien dan klacht in bij de politie.

Oplichting 
sms/WhatsApp/e-mail

Tips:
➜  Zet je verlichting altijd tijdig aan, ook als het nog niet helemaal donker of licht is, zo merk je 

andere weggebruikers of obstakels beter op en zien anderen jou ook op tijd aankomen.
➜ Controleer regelmatig of je verlichting nog werkt. Van je achterverlichting heb je niet altijd 

meteen zelf door dat ze niet werkt of stuk is.
➜ Kwaliteitsvolle fietsverlichting is een must om zelf goed te zien in het donker, maar vooral 

van groot belang om goed gezien en opgemerkt te worden door andere weggebruikers.

Meer informatie: www.veiligverkeer.be

camera foto.pdf   1   5/11/18   14:38
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Þ Batterij: merk je dat je lichten afzwakken als je 
ventilatie opstaat, je de radio aanzet enz. dan 
mag je ervan uitgaan dat de batterij bijna aan 
vervanging toe is.

Þ Smeer de rubbers van de portieren, kofferdeksel 
e.a. in met vet (siliconenspray of talkpoeder), dit 
vermindert de kans op vasthechting bij vrieskou.

Þ Controleer de staat van je ruitenwissers: is het 
rubber van je ruitenwissers versleten, vervang 
deze dan zo snel mogelijk voor je eigen veiligheid.

Þ Ruitenwisservloeistof en antivries: controleer de 
ruitenwisservloeistof. Vul aan indien nodig en 
voeg antivries toe. Doe dit zeker voor de eerste 
winterprik.

Þ Koelvloeistof en antivries: controleer 
de koelvloeistof van de motor en het 
antivriesvermogen (koop antivries tot -30°).

Þ Voorkom condensatie op de ruiten: breng met 
een doek wat huishoudproduct of shampoo 
aan langs de binnenkant van je ruiten, om het 
aandampen tegen te gaan. Vertrek zeker niet met 
de wagen als je onvoldoende zichtbaarheid hebt.

Þ De staat van je banden en de bandenspanning: 
controleer regelmatig de spanning en profiel-
diepte. In de winter hebben je banden echt wel 

Is jouw voertuig 
winterklaar? 

 een minimum van 3 à 4 mm profieldiepte nodig.
Þ Overweeg om te investeren in winterbanden.
Þ Lampen: laat je defecte lampen onmiddellijk 

vervangen, zo blijf je te allen tijde goed zichtbaar 
in het verkeer.

Bij echte vrieskou:
Þ Voorkom aangevroren autoruiten: bedek steeds 

je voor- en achterruit van je auto met een 
beschermhoes.

Þ Trek je handrem niet op bij vorst want deze kan 
bevriezen. Plaats daarentegen je wagen in eerste 
versnelling.

Þ Kun je niet meteen starten, probeer dan even 
de koplampen aan te zetten om de accu op te 
warmen.

Þ Zorg dat je steeds de volgende accessoires bij 
de hand hebt: ijskrabber, ruitenontdooier en 
slotontdooier (niet in de wagen bewaren).

Nog even dit ...
Waan je geen held op de baan en zeker niet tijdens 
winterse weersomstandigheden. Hou voldoende 
afstand en vermijd bruusk remmen.

De camerawet is van 
toepassing op de 
bewakingscamera’s, 
hetgeen betekent dat ze 
enkel betrekking heeft  
op de camera’s die 
worden geïnstalleerd 
en gebruikt voor het 
toezicht en de bewaking 
van plaatsen, meer  

bepaald om misdrijven tegen personen of goederen te  
voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

De camerawet legt de gebruiker van bewakingscamera’s 
op om:

➊ De bewakingscamera’s gratis aan te geven. De 
aangiften moeten elektronisch worden ingediend 
via www.aangiftecamera.be. De aangiften

Bezit je een bewakingscamera?
 kunnen niet gebeuren op papier, noch op het 

politiecommissariaat. Personen die vóór 25 mei 2018 
reeds een aangifte hadden gedaan, moeten een 
nieuwe aangifte doen voor 1/06/2021.

➋ Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij 
te houden.

➌ Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de 
bewaakte plaats.

Meer informatie of advies
• Alexander van Liempt, adviseur - 
 pz.poltrudo.beleid@police.belgium.eu
• Zie ook www.besafe.be voor:
 ➜ gedetailleerde uitleg over de camerawet,   

 waaronder de aangifte, het register en het   
 pictogram;

 ➜ de gebruikshandleiding van de aangifte van   
 bewakingscamera’s;

 ➜ de antwoorden op de meest frequente vragen.

camera foto.pdf   1   5/11/18   14:38



10

Omwille van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19 kon onze jaarlijkse 
opendeurdag niet plaatsvinden. In plaats daarvan kan je alles over onze dagelijkse 
werking ontdekken in een reeks filmpjes. Want zelfs wanneer je ons niet ziet, staan 
we voor jou klaar!

Een politiekorps dat goed werk levert, is een korps dat het veiligheidsgevoel bij de burgers laat toenemen, 
vaak zonder dat de burger het beseft. Het is niet omdat je de politie niet ziet dat ze niet constant bezig is 
met het bevorderen van de veiligheid … integendeel. 

In het filmpje wordt bovenstaand vertrekpunt op een originele en opvallende manier belicht. Onder 
beelden van diverse burgers die bezig zijn met hun dagdagelijkse activiteiten worden intercomberichten 
gezet van zaken die het politiekorps tegelijkertijd aanpakt om het leven dat we kennen vlot en veilig te 
laten verlopen. Menselijke zaken, maar wel zaken met impact. 

Zo wordt er bijvoorbeeld een nietsvermoedende visser getoond, die rustig zijn lijn uitgooit, terwijl op 
datzelfde moment een oproep voor een verdwaald kind binnenkomt bij onze operator. Vervolgens zie je 
dan een collega van de dienst politionele slachtofferbejegening die het kind in eerste instantie opvangt, 
terwijl zijn ouders gezocht worden. 

De personen die in beeld verschijnen zijn personeelsleden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom 
- Nieuwerkerken en inwoners van onze politiezone, ook de locaties bevinden zich allemaal op het grond-
gebied van de zone. Hier werd bewust voor gekozen om een zo authentiek mogelijk beeld te scheppen. 

De verschillende versies van de video zijn te zien op onze website (www.politie.be/5376) en Facebook 
(politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken).

Zelfs wanneer je  
ons niet ziet, staan 
we voor jou klaar

Onderhoud stoepen
Oeps!
Voor je woning…

 ... staat onkruid
 ... liggen kiezeltjes
 ... ligt vuil
 ... ligt sneeuw of ijzel

Wist je dat je zelf de stoep, goot en berm voor je woning 
proper moet houden?
Dat is een kleine klus, maar wel één die belangrijk is voor 
de netheid en veiligheid van de hele buurt. En we willen 
allemaal in een mooie straat wonen. Toch?

Anders bestaat de mogelijkheid dat je in de toekomst een 
GAS-boete in de bus krijgt. Dat zou toch zonde zijn?!

In het GAS-reglement vind je terug waar je zoal rekening 
mee dient te houden bij het onderhoud van de stoep, 
goot of berm. 

Meer informatie: 
https://www.politie.be/5376/vragen/gas/hoe-blijf-je-gasvrij



Datum:  ...................................................................................................................................................

Aard van het probleem

 Riolering  Onkruid
 Hondenpoep  Hagen en bomen
 Openbare verlichting  Schade
 Sluikstorten, zwerfvuil  Afval verbranden
 Speelpleinen  Verkeer
 Borden (aanplakborden,  Andere: ..........................................................................................

straatnaamborden, verkeersborden, ...)

Uw gegevens

Naam:  ....................................................................................................................................... 

Voornaam:  .......................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Telefoonnummer:  ...............................................................................................

E-mailadres :  .................................................................................................................

Datum:  .....................................................................................................................................

Plaats waar het probleem zich voordoet (vergeet de gemeente niet te vermelden):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Beschrijving van het probleem:  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meldingskaart 
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Doe de deur dicht en red levens bij 
brand 

Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens redden.
Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende rook – de grootste bedreiging –
langer opgesloten. Zo heb je meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen
wanneer een rookmelder alarm slaat. Doe de deur dicht en je bent een held!

Meer informatie: doededeurdicht.be
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1712 - Professionele hulplijn  
voor vragen over (intrafamiliaal) geweld, 
misbruik en kindermishandeling

Wanneer kun je bij 1712 terecht?
TELEFONISCH, elke werkdag, van 
maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur. 
CHAT, elke werkdag, van maandag tot 
donderdag, van 13 tot 20 uur.
PER MAIL, altijd. Binnen de twee 
werkdagen krijg je antwoord.

Het gesprek is gratis. Het gesprek is 
discreet: jouw oproep naar 1712 verschijnt 
niet op de telefoonrekening en je hoeft 
niet te zeggen wie je bent.

Ben je in gevaar of in een noodsituatie? 
Bel dan de politie op het nummer 101. 
Bel het noodnummer 112 voor dringende 
medische hulp.

Als thuisblijven  
onveilig is.

Voor wie?
Maak je zelf geweld mee?
Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden 
van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog 
altijd dwars? Ben je bang dat je je zelfbeheersing verliest en 
iemand ongewild pijn doet? Doe je mee met een groep pesters 
en voel je je daar schuldig over?

Bel, mail of chat dan met 1712.

1712 is er voor jou: kind, jongere, volwassene en oudere.
1712 is er voor elke vraag over elke vorm van geweld of 
misbruik. Niet alleen lichamelijk geweld. Ook psychisch 
(of emotioneel), economisch of seksueel geweld.

1712 is er voor iedereen: slachtoffers, getuigen en daders; voor 
jongens en meisjes; voor mannen en vrouwen; voor hetero’s, 
holebi’s en transgenders.


