Uitnodiging: vnVa, VVAO en introducés: Welkom bij Het Kopland.
Op donderdag 13 november zijn wij te gast bij Het KOPLAND

Onze gastvrouw is Paulien Sissingh, hoofd van Het Kopland.
De presentatie begint om 19.30 uur en eindigt met een korte rondleiding binnen het
pand van Kopland, Piet Fransenlaan 1, 9713 WN Groningen
Leden van vnVa Noord-Nederland, VVAO Groningen en andere geïnteresseerde introducés
zijn van harte welkom.
In 2012 waren we te gast voor een avond in het voormalige Toevluchtsoord aan het
Martinikerkhof, “al sinds 1845 een veilig perspectief”. Toevluchtsoord werd meer dan een
voorziening voor vrouwenopvang. De betrokken en professionele werkwijze van de
medewerkers van Toevluchtsoord maakte dat de opvang werkelijk een toevluchtsoord
vormde. De laatste jaren breidden de activiteiten zich uit van de bestrijding van huiselijk
geweld tussen (ex)partners, naar preventie en stoppen van huiselijk geweld.
Het steunpunt heeft zich ontwikkeld – en blijft zich ontwikkelen – tot expertisecentrum.
In de tussenliggende jaren is de vrouwenopvang verhuisd naar nieuwbouw en er is veel
gebeurd en veranderd. Zo heet de vrouwenopvang niet meer Toevluchtsoord maar Het
Kopland en er is een intensieve samenwerking met Drenthe en met Zienn, een organisatie
voor dak- en thuislozen in met name Friesland.
Wat niet is veranderd is dat er in de Vrouwenopvang nog steeds met veel liefde en plezier
vrouwen en kinderen worden opgevangen en begeleid, nu in een prachtig nieuw pand in de
Oosterparkwijk.
Kindermishandeling en huiselijk geweld tegen volwassenen, dakloosheid, – het zijn situaties
die iedereen wil voorkomen en waar omstanders, ook artsen, zich vaak machteloos bij
voelen. “Doorbreek huiselijk geweld, blijf erover praten” en “Eigen kracht” zijn bekende
projecten van de NVR.
Van kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer, is de oproep: “wij moeten ons er gezamenlijk
voor inzetten dat de kinderen die nu geweld meemaken ooit de ouders kunnen zijn van een
geweldloze generatie”. Hiervoor zet de vrouwenopvang van Kopland zich dag en nacht in.
Wilt u meer horen en zien over de actualiteit van hulp & advies bij huiselijk geweld,
crisisopvang, behandeling en preventie van huiselijk geweld, dakloos zijn en mogelijkheden
van hulp? Dat kan op donderdag 13 november! Dan bent u met uw introducé(s) van harte
welkom op deze ongetwijfeld boeiende avond!
•

Voor wie dat wil is er een mogelijkheid om (op eigen kosten) tevoren samen een hapje
te eten om 17.45 a 18.00 uur in Brasserie Grand Café in het UMCG (naast de
hoofdingang).

Meer informatie en (graag) aanmelding bij
Hedwig Grooten, secr. vnVaNN, grooten@home.nl, telefoon: 050-5264179, 06-15510584

