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Vragen en antwoorden over Veilig Thuis
Informatie voor kinderen/jongeren
Waarom krijg ik deze informatie?
Iemand uit jouw omgeving maakt zich
zorgen over jou. Hij of zij vraagt zich
af of dat komt door problemen bij jou
thuis. Daarom heeft die persoon Veilig
Thuis Gelderland-Zuid gebeld. Graag
willen we met jou in gesprek hierover.
Mogelijk kunnen wij jou en je ouders/
verzorgers helpen.
Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis is een ‘meldpunt’ waar
mensen naartoe bellen als zij denken
dat een kind of jongere (thuis) slecht
wordt behandeld. Wij onderzoeken
na zo’n telefoontje wat er precies aan
de hand is. We regelen dan zo snel
mogelijk goede hulp voor jou en jullie
gezin, mocht dit nodig zijn.

Waarom willen jullie mijn verhaal
horen?
We zijn benieuwd naar jouw kijk op je
(thuis)situatie. Wat gaat er goed en
wat gaat er minder goed? Als we jouw
verhaal hebben gehoord, kunnen we
samen afspraken maken. Over welke
stappen we nemen en welke informatie
we wel of niet delen, bijvoorbeeld met
je ouders of je school.
Mag ik hier met iemand over
praten?
Natuurlijk mag je hierover praten met
mensen die jij vertrouwt. Bijvoorbeeld
met een leraar of lerares bij wie jij je
op je gemak voelt.

Ik wil niet dat jullie langskomen,
wat kan ik doen?
Wij nemen de meldingen die wij
krijgen, heel serieus. De veiligheid
van kinderen en jongeren staat bij ons
voorop. Daarom komen wij altijd met
je praten om van jou te horen wat er
aan de hand is. Als jij vindt dat we ons
geen zorgen hoeven te maken, kun je
dat in het gesprek vertellen.

Waar vind ik meer informatie over
Veilig Thuis?
Op www.veiligthuisgelderlandzuid.nl
en www.vooreenveiligthuis.nl vind je
meer informatie over Veilig Thuis en
over wat kindermishandeling is. Je kunt
ook altijd contact opnemen met de
kindertelefoon: 088-0432
(www.kindertelefoon.nl).

Wat als ik later nog vragen heb of
iets wil zeggen?
Je krijgt bij het gesprek dat wij met
je hebben het mobiele nummer of
e-mailadres van iemand van Veilig
Thuis: jouw ‘contactpersoon’. Deze
persoon mag je altijd bellen/mailen/
appen met je vragen of opmerkingen.
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