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Het Waasland kleurt oranje in het kader van de campagne  

 

  

Van 25 november, Internationale Dag van Bestrijding van Geweld op vrouwen, tot 10 december, 

Internationale Dag van de Mensenrechten, kleuren in een groot aantal steden en gemeenten 

officiële gebouwen en publieke plaatsen oranje. Hiermee vragen Zonta International en 

Soroptimist International aandacht voor de campagne “Say NO to violence against women” (zeg 

NEE tegen geweld op vrouwen). Dankzij de medewerking van de Stad Sint-Niklaas zijn beide clubs 

er dit jaar opnieuw in geslaagd de “Orange the World” actie ook in het Waasland op de kaart te 

zetten. Gedurende de campagne worden de bomen op het Stationsplein, in de Stationsstraat en in 

de Parklaan in het oranje ingepakt en worden er affiches opgehangen en flyers verspreid op 

verschillende plaatsen in de stad.  

Opmerkelijke toename van geweld tegen vrouwen  

Tijdens de lockdown was er een aanzienlijke toename van huiselijk geweld. De hulplijn 1712 werd dit 

voorjaar gemiddeld 170 keer per maand gecontacteerd door slachtoffers van partnergeweld. Dat is 

een stijging van 79% tegenover vorig jaar. Ook bij de Zorgcentra na seksueel geweld noteren de 

chatteams een stijging van de aanmeldingen met 58%.  

Deze opvallende toename van intra familiaal geweld heeft ook de overheden wakker geschud en 

verschillende instanties hebben aangekondigd dat ze extra middelen en mensen ter beschikking 

stellen om deze crisis op te vangen. De thematiek van het geweld op vrouwen staat ook hoog op de 

politieke agenda. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Minister van Justitie Vincent 

Van Quickenborne en Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah 

Schiltz hebben dit opgenomen in het beleidsplan van de nieuwe federale regering.  

Nood aan preventie 

Alles lijkt nu plots in een stroomversnelling terecht te komen en de Lokale Politie Sint-Niklaas speelt 

daarin een voortrekkersrol. Korpschef Gwen Merckx heeft 10 gespecialiseerde zedeninspecteurs 

laten opleiden, die vanaf begin volgend jaar operationeel zullen zijn. Daarnaast werkt zij aan een 

sensibiliseringscampagne voor 2021: “Preventie is voor mij essentieel in het kader van deze 

problematiek. We moeten gezinnen sensibiliseren om tijdig hulp in te roepen als er spanningen zijn. 

Het is van het allergrootste belang dat de grens om over te gaan tot geweld niet wordt overschreden 

maar dat men op tijd kan ingrijpen en aan een oplossing werkt. Beschikbare hulplijnen zoals het 

nummer 1712 voor alle vormen van geweld zijn nog altijd veel te weinig bekend.”  



Ga tijdig op zoek naar hulp  

Hilde Van Bogaert, voorzitster Soroptimistclub Land van Waas en Ann Seghers, voorzitster Zonta Club 

Waasland: “De campagne die onze clubs dit jaar opnieuw samen voeren is broodnodig. Zeker nu een 

nieuwe lockdown opnieuw zorgt voor spanningen in gezinnen en geweld tussen partners. Dit jaar 

doen de clubleden dan ook een oproep aan iedereen die daarmee geconfronteerd wordt om  tijdig 

op zoek te gaan naar hulp en zo te vermijden dat er onnodige slachtoffers vallen.  

Om extra aandacht te genereren voor onze campagne hadden we het plan opgevat voor een Oranje 

flashmob op de Grote Markt. Met de huidige Covid-19 maatregelen is het helaas niet mogelijk 

hiervoor zo veel mensen samen te brengen. We opteerden dus voor kleinschalige flashmobs bij onze 

leden thuis. We hopen dat die massaal verspreid worden en ertoe zullen bijdragen om te werken aan 

een wereld zonder geweld op vrouwen en meisjes”. 

Meer informatie 
Zonta 
www.zonta.org  
 
Soroptimist 
www.soroptimist.be 
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