De Academie voor Vrouwen tegen Geweld (AVG) nodigt u van harte uit voor haar
netwerkbijeenkomst op donderdag 28 mei van 17.30 - 21.00 uur.

(T)huis en huiselijk geweld
Wat doet geweld met je thuisgevoel? ‘Door gevaarlijke relaties raken mensen afgesneden en
ontheemd’ schrijft Sietske Dijkstra in ‘Een vreemde THUIS in den vreemde. Zoektocht naar
verandering en houvast’. Redactie Sietske Dijkstra en Lia van Doorn.
Deze netwerkbijeenkomst wordt ingeleid door Sietske Dijkstra en Bea Lalmahomed. Beiden hebben
een bijdrage geleverd aan het boek ‘Een vreemde thuis in den vreemde’. Bea schrijft over migratie
als lotsverbetering voor Surinaamse vrouwen aan de hand van de historie van haar moeder en haar
werk als eerdeskundige. Ze vertelt hoe vele weggelopen meisjes een thuisgevoel vonden in de
liefdevolle opvang bij haar ouders thuis. Sietske beschrijft in haar essay, de inleiding en in drie
portretten de vele betekenissen van (t)huis. Ze legt een verband tussen de plaats die veiligheid,
bescherming en ruimte zou moeten bieden en de vervreemding en ontheemding die ontstaat door
mishandeling in intieme relaties, waardoor mensen afgesneden raken van hun thuisgevoel.
Het bestuur vindt het thema (t)huis en wat huiselijk geweld met ons thuisgevoel doet zeer de moeite
waard om verder uit te diepen met elkaar. Deze analyse geeft ons informatie over wat dit voor
professionals betekent t.a.v. preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Neem alvast een kijkje op www.vreemde-thuis.nl Daar kan je ook het boek in ‘Een vreemde thuis in
den vreemde. Zoektocht naar verandering en houvast’ bestellen. De inleiders raden je aan om de
essays Van Bea en Sietske en de inleiding van tevoren te lezen.
Als niet-lid van de AVG bent u van harte welkom!
Programma 28 mei
17.30 uur
eten en gelegenheid tot netwerken
18.15 uur
inhoudelijke bijeenkomst
20.15 uur
netwerkborrel
Locatie
Movisie, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht, telefoon 030 - 78920000
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 20 mei 2015 via secretarisavg@gmail.com.
Kosten:
voor leden:
voor niet leden:
voor studenten:

gratis
€ 50,- (inclusief eten & drinken)
€ 25,- (inclusief eten & drinken)

