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Over welk thema zoekt u informatie? > Zorg en gezondheid > Geweld > Mishandeling

Wordt u mishandeld? Of kent u iemand die mishandeld
wordt?
Bel voor hulp of advies met Veilig Thuis. Zij kunnen u helpen aan onderdak als u zich niet
meer veilig voelt thuis. Doe ook aangifte van geweld bij de politie. Dat kan telefonisch of op
het bureau. Erover praten kan met uw huisarts of met een maatschappelijk werker van
stichting Welzijn Capelle.
Neem voor hulp (anoniem) contact op met Veilig Thuis. Zij geven informatie en advies. U kunt
ook terecht bij Slachtofferhulp of uw huisarts. Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer
hulporganisaties.
Gaat het om een kind? Ook kinderen kunnen bellen met Veilig Thuis. Maar bellen of chatten
met de Kindertelefoon kan natuurlijk ook.
Doe altijd aangifte van mishandeling bij de politie. Wilt u liever anoniem een melding doen?
Bel dan met Meld Misdaad Anoniem.
SAFE is er voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld door hun partner.
Mannenmishandeling.nl is er voor mannen die het slachtoffer zijn van mishandeling.
Informatie, hulp en steun vindt u op de websites.

Is er een crisis en wilt u meteen hulp? Bel Maatschappelijk werk Welzijn Capelle. Word je
gedwongen te trouwen of getrouwd te blijven? Doe een melding bij Femmes for Freedom. Zij
bieden ook hulp.
Femmes for Freedom - Meldpunt
www.femmesforfreedom.com/meldpunt
Politiebureau Capelle
Aangifte doen kan iedere dag tussen 8.00 en 22.00 uur. Ook in het weekend.
Slotlaan 119
2902 AL Capelle aan den IJssel
www.politie.nl/bureau-capelle-a-d-ijssel
Maatschappelijk werk Welzijn Capelle
010 707 49 00
aanmelding@welzijncapelle.nu
www.welzijncapelle.nu/maatschappelijk-werk
Aangifte doen
www.politie.nl/aangifte-doen
Mannenmishandeling
Mannenmishandeling
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl
Slachtofferwijzer
info@slachtofferwijzer.nl
www.slachtofferwijzer.nl
Slachtofferhulp
Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.
0900 01 01
www.slachtofferhulp.nl
SAFE
www.safewomen.nl
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl
Kindertelefoon
Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid
bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en
ondersteuning.
0800 04 32
www.kindertelefoon.nl
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl
Politie - geen spoed
0900 88 44
www.politie.nl

Word je mishandeld? Of weet je dat een ander kind wordt
mishandeld?
Praat erover met iemand die je vertrouwt. Je mag altijd bellen naar Veilig Thuis. Of bel of chat
met de Kindertelefoon. Zij kunnen je verder helpen.
Of neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Word je gedwongen om te trouwen? Doe een melding bij Femmes for Freedom. Zij bieden
ook hulp.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel
010 242 32 00
info@cjgcapelle.nl
www.cjgcapelle.nl/

Femmes for Freedom - Meldpunt
www.femmesforfreedom.com/meldpunt
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl
Kindertelefoon
Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid
bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en
ondersteuning.
0800 04 32
www.kindertelefoon.nl
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