23 juni 2011. Themamiddag

Jeugdprostitutie en loverboys
Jeugdprostitutie is een veel voorkomend
probleem in Nederland. Jaarlijks maken
ongeveer 200 slachtoffers melding van
misbruik en uitbuiting door loverboys.
Naar verwachting is dit slechts het topje
van de ijsberg.
In het land vinden vele goede initiatieven plaats om jeugdprostitutie tegen te gaan en waar mogelijk te voorkomen. Op 23 juni 2011 organiseren wij,
in samenwerking met Humanitas, de
themamiddag ‘Jeugdprostitutie en loverboys’ waarin we samen met de deelnemers op zoek gaan naar oplossingen
voor deze problematiek.

12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch

13:00 - 14:00

Opening, verzorgd door Linda Terpstra (directrice Fier Fryslân)

14:00 - 15:00

Workshop: ‘Ketenaanpak Loverboys Veiligheidshuis regio Eindhoven’, verzorgd door Lizeth
Schellekens (Team Mensenhandel, Politie Brabant Zuid-Oost)

15:00 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:45

Workshop: ‘Gevaarlijke Liefde’, verzorgd door
Mariëlle Nollen (Projectleider Humanitas)

16:45 - 17:00

Afsluiting

17:00 - 18:00

Borrel
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De themamiddag op 23 juni 2011 vindt

De kosten van deelname bedragen 99,-

plaats in de Vasim fabriek te Nijmegen. In deze

euro per persoon (exclusief btw). Heeft u interesse

‘culturele broedplaats’ staat creativiteit centraal en er heerst een

in deelname of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan

ontspannen sfeer. Een ideale plek om gezamenlijk verruimende

contact op met Frank van Summeren:

ideeën en gedachten over de problematiek te ontwikkelen.
info@hetveiligheidshuis.com
06-41775156
www.hetveiligheidshuis.com

Mocht u na aanmelding niet kunnen deelnemen aan de themamiddag, dan kunt u zich tot zeven werkdagen voorafgaand aan
de themamiddag (kosteloos) afmelden bij Frank van Summeren.
Vasim Fabriek Nijmegen, Winselingseweg 41 (route volgt nog)

