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Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het 
gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen 
problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig 
hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie het minder 
goed gaat. Ze hebben een handicap, leren minder mak-
kelijk op school of hebben een gezin waarin veel ruzie 

wordt gemaakt. 

Deze gezinnen die het moeilijk hebben kunnen raad 
vragen aan iemand uit hun familie, maar soms is dat 
niet genoeg. Dan moeten ze geholpen worden door ande-
ren. Zo zijn er veel mensen in Vlaanderen die als werk 
hebben om  kinderen en hun gezinnen te helpen zodat 

ze de problemen kunnen aanpakken. 

Wij proberen er als ‘ministers’ voor te zorgen dat als je 
hulp nodig hebt, dat echt ook goed gebeurt. Je hebt im-
mers recht op goede hulp. In dit boekje vind je meer uitleg 

over deze hulp en over je rechten.

Frank VandenbrouckeFrank Vandenbroucke
Minister van Werk,

Onderwijs en Vorming

Inge VervotteInge Vervotte
Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin



De gekleurde kadertjes helpen je om de tekst beter te begrijpen

In een rood kader staat wat je zeker moet onthouden!

Een groen kadertje geeft voorbeelden bij een stukje tekst.

Een blauw kader geeft meer uitleg bij een stukje tekst.

In een geel kadertje staan tips.  

In dit boekje kom je te weten wat jij 
allemaal mag wanneer je hulp krijgt 
van een organisatie.
Er wordt natuurlijk ook verteld wat je 
ouders en je  hulpverleners mogen.

Je kan achteraan in dit boekje opzoeken 
wat de moeilijke woorden betekenen
die je af en toe tegenkomt.
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1. WAT IS1. WAT IS INTEGRALE  JEUGDHULP?

Kinderen hebben recht om zo gelukkig mogelijk op te groeien.Kinderen hebben recht om zo gelukkig mogelijk op te groeien.
Ze hebben daarom recht op verzorging en bescherming van hun 
ouders en van andere volwassenen. Kinderen hebben ook recht om 
gezond te zijn, op onderwijs, op spelen, om niet in armoede te moe-
ten leven,... én ook op hulp.

Want soms heb je vragen of problemen.

Als je :
    veel ruzie maakt met je ouders, broer of zus. 
    vaak alleen thuis bent omdat je ouders moeten gaan werken. 
    een handicap hebt en je je uitgesloten voelt. 
    gepest wordt op school of hulp nodig hebt bij je huiswerk.
    je niet goed voelt en de hele tijd alleen op je kamer zit,... 
    ouders even niet meer voor je kunnen zorgen omdat
    ze moe zijn door allerlei zorgen,...

Je praat dan best met iemand die je goede raad of hulp kan geven. 
Je ouders, iemand uit je familie, een leider van de jeugdbeweging, 
een leraar,... 
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Maar voor sommige problemen heb je meer hulp nodig.
Dan kan je terecht bij een organisatie die kinderen helpt.
Bijvoorbeeld bij de Kinder- en Jongerentelefoon,
de Kinderrechtswinkel, het CLB, het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling,....

Kinderen die problemen hebben, moeten hulp krijgen.

Daarom moeten organisaties bestaan die kinderen en 

hun ouders helpen met allerlei problemen. 

‘Integrale jeugdhulp’ is de naam voor alle hulp die 

kinderen kunnen krijgen van deze organisaties.

2. . DRIE BELANGRIJKE REGELS WANNEER JEDRIE BELANGRIJKE REGELS WANNEER JE
HULP KRIJGTHULP KRIJGT

 Iedereen moet steeds doen wat voor jou het beste is.Iedereen moet steeds doen wat voor jou het beste is.
De hulpverleners, pleegouders en je ouders moeten steeds doen 
wat voor jou het beste is wanneer ze voorstellen doen of beslis-
singen nemen.

 Om je rechten te gebruiken, moet je Om je rechten te gebruiken, moet je bekwaam zijnzijn.
‘Bekwaam zijn’ betekent dat je zelf dingen mag doen en  
beslissen. Wanneer je bekwaam bent, mag je dus zelf je 
rechten gebruiken!
Alle kinderen zijn normaal gezien bekwaam om hun        
rechten in de ‘integrale jeugdhulp’ zelf uit te oefenen.

 Alle kinderen die hulp krijgen, hebben dezelfde rechten.Alle kinderen die hulp krijgen, hebben dezelfde rechten.
Kinderen mogen niet anders behandeld worden omdat ze 
een meisje of jongen zijn, omdat ze een andere taal spre-
ken, een andere cultuur of godsdienst hebben, of omdat ze         
gehandicapt zijn,...6



1. 1. JE MOET HULP KRIJGEN!JE MOET HULP KRIJGEN!

Je ouders kunnen hulp zoeken als dat nodig is. Maar jij kan dit zelf 
ook! Soms krijgen jij en je ouders zelfs hulp als je er niet om vraagt.

Wanneer je vragen of problemen 
hebt, moet je hulp krijgen.

Het kan zijn dat een organisatie of
hulpverlener je niet kan helpen. Bijvoorbeeld
omdat ze al te veel werk hebben, omdat ze zelf niet
weten hoe ze jou moeten helpen met je probleem,...
Dan moeten ze je vertellen waar je wel terechtkan
voor hulp. 7

2. DRIE BELANGRIJKE REGELS WANNEER JE
HULP KRIJGT



Schrijf op een kaartje het telefoonnummer en het 

e-mailadres van alle organisaties waarbij je

terechtkan voor hulp. Zo kan je snel hulp

vinden als je later vragen of problemen hebt.  

Als je niet weet bij welke organisatie je

terechtkan, kan je dit bijboorbeeld aan

de Kinderrechtswinkel vragen!

2. . JE MOET UITLEG KRIJGENJE MOET UITLEG KRIJGEN

Je hulpverlener moet je vertellen wat er allemaal 
zal gebeuren om jou en je gezin te helpen. 
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Hij moet je vertellen hoe hij je zal helpen, hoelang de hulp zal 
duren, wat jij en je ouders allemaal kunnen, wie allemaal 
zal meehelpen,.... Ook als er afspraken veranderen, moet hij 
je dat laten weten.

Hij moet je alles duidelijk uitleggen zodat je goed begrijpt wat 
er precies zal gebeuren. Hij mag je bijvoorbeeld niet zomaar 
een paar dikke boeken meegeven waarin alle uitleg staat.
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En je ouders? Moet de hulpverlener hen ook 
vertellen wat er allemaal zal gebeuren?

Je ouders moeten voor je zorgen. Daarom zal je 
hulpverlener  hen ook uitleggen wat er zal ge-
beuren om jou en je ouders te helpen. Als je iets 
verteld hebt aan je hulpverlener  waarvan je lie-
ver hebt dat je ouders dat niet weten, dan kan 
je vragen dat hij dat niet aan je ouders zegt. 
 

9

Wanneer je vragen hebt over de hulp die je krijgt, schrijf ze dan 

onmiddellijk op. Zo ben je ze niet vergeten wanneer je met je 

hulpverlener praat!

Stel zoveel mogelijk vragen wanneer je met je hulpverlener praat.

  Wat gaat er met mij gebeuren?

  Wat als ik geen hulp wil? Of andere hulp? 

  Hoe lang zal de hulpverlener mij en mijn gezin helpen?

  Aan wie kan ik vragen stellen?

  Aan wie kan ik zeggen dat ik niet tevreden ben met de hulp

  die ik krijg? 

  Wat mag ik tijdens de begeleiding?

  Wat mogen mijn ouders, de pleegouders,

  hulpverleners,...?

Hoe meer je weet over de hulpverlening,

hoe meer je kan meepraten!
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Als je jonger bent dan 12, kan je alleen zelf beslissen over 
hulp als je weet wat goed voor je is.

Je zal dan moeten uitleggen aan je ouders en de hulpver-
leners dat jij genoeg weet wat het beste voor je is om zelf te 
kunnen beslissen.

4. . RESPECT VOOR JE GEZINRESPECT VOOR JE GEZIN

Je gezin is belangrijk voor je. Je ouders zijn verantwoorde-
lijk voor je opvoeding en moeten voor je zorgen. Als het kan, 
moet je met je ouders kunnen samenleven. Daar is iedereen 
het over eens! 

Wanneer er problemen zijn in je gezin, moeten jij en je ou-
ders hulp krijgen. Jij blijft dan best thuis wonen. 
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Tot je 12 bent, beslissen je ouders en de hulpverleners 

normaal gezien of je hulp moet krijgen of niet.

Zij kiezen ook de hulpverlener die je zal helpen.

Hoe oud je ook bent, je mag wel altijd 
vertellen wat je denkt over hulp krijgen 
en over je hulpverlener, want je hebt
inspraak (zie verder). 



Maar dat is niet altijd mogelijk.

Bijvoorbeeld wanneer je ouders even niet meer voor je kunnen 

zorgen omdat ze moe zijn door allerlei zorgen. Of wanneer je 

ouders je verwaarlozen of mishandelen,...
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Tot je 12 bent, beslissen je ouders en je hulpverleners of je 
thuis kan blijven wonen of niet.

Hulpverleners kunnen jou dus niet scheiden van je ouders 
als jij en je ouders dat niet willen. Alleen de jeugdrechter 
kan dat wel doen. Hij zal dat natuurlijk alleen beslissen 
als dat echt het beste is voor jou.

Wanneer je niet bij je ouders woont, mogen ze je wel regel-
matig bezoeken. 

Je hulpverleners kunnen dat bezoek alleen verbieden wan-
neer dit niet goed voor je is. Ook de jeugdrechter kan het 
bezoekrecht weigeren. 

Als je niet samenwoont met je ouders, moeten je hulpverle-
ners of pleegouders je ook vertellen waar ze zijn en hoe het 
met hen gaat.

Als je bijvoorbeeld geplaatst bent omdat 
je ouders je mishandelen, kan het zijn 
dat ze je een tijdje niet mogen zien.

Jij mag natuurlijk wel vertellen wat jij hierover denkt!

Maar je kan maar meebeslissen als je weet wat goed

is voor jou. Je zal dan moeten uitleggen aan je ouders

en je hulpverleners dat jij zéér goed weet wat het

beste voor jou is om zelf te kunnen beslissen.



Alleen een jeugdrechter kan je scheiden van je ouders zonder dat je ouders dat willen.

Wanneer je niet bij je ouders woont, mogen zij je wel bezoeken (tenzij dit niet goed voor je is) en moeten je hulpverleners vertellen hoe het met hen gaat.

Luister goed naar wat er over de 
hulp verteld wordt. Hoe meer je 
weet over de hulp die jullie krij-
gen, hoe meer je kan meepraten!
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5. .  JIJ MAG MEEPRATENJIJ MAG MEEPRATEN

Normaal gezien praten je hulpverleners, je ouders en jijzelf samen 
over de hulp die jij en je ouders krijgen. Welke hulp is best voor 
jou en je gezin? Gaat alles goed? Zijn er problemen? Moet er iets 
veranderen?

Er moet steeds zoveel mogelijk rekening gehouden worden met wat 
jij vindt. En als dat niet kan, moet men je uitleggen waarom.

Wanneer je hulp krijgt in de opvang of in een leefgroep, mag je 
met de andere kinderen samenkomen om over het leven in de op-
vang of leefgroep te praten.                                         
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Je mag steeds vertellen wat jij vindt van de hulp die je krijgt. Je mag hierover meepraten en soms zelfs meebeslissen.
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6. .  JE DOSSIERJE DOSSIER

Je moet een dossier hebben.                                       

15

Wanneer jij of je ouders een organisatie om hulp vragen, zal de hulpverlener bij wie       je terechtkomt een dossier maken. In dat dossier schrijft hij wat hij belangrijk vindt over jou, je gezin en jullie situatie. 
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Bijvoorbeeld de dingen die je beste 
vriend opschreef over jou en je gezin,...
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Als je aan een medewerker van 

het CLB vraagt om met je ou-

ders te praten, schrijft hij dit 

in je dossier. Als je een goed 

rapport had op school, komt dit 

in je dossier,...

Je dossier kan een map zijn waarin alles staat of een docu-
ment op de computer enz...

Elke keer dat er iets be-
langrijks gebeurt met 
jou of met je gezin, 
wordt dit in je dossier 
geschreven. Zo we-
ten alle hulpverleners 
steeds hoe het met jou 
en je gezin gaat.

Je mag ook aan je begeleider vragen om iets op te schrijven in 
je dossier of om dingen in je dossier te steken.

   Wie mag je Wie mag je dossier lezen?dossier lezen?

Normaal gezien mogen alleen je ouders 
en  je hulpverleners je dossier lezen.

Jijzelf mag alleen in je dossier kijken als je weet wat goed 
voor je is. Je zal dan moeten uitleggen aan je ouders en je 
hulpverleners dat jij genoeg weet wat het beste voor jou is om 
te weten wat in je dossier staat.



Je mag niet lezen :

  wat je hulpverleners opschreven voor de jeugdrechter, 
  wat iemand in vertrouwen vertelde aan een hulpverlener,
  wat jou zou kwetsen en je niet moet weten.

17

Zelfs dan mag je niet alles weten wat in je dossier staat! 

Wanneer je praat met je hulpverlener mag je steeds iemand 

meenemen die jij vertrouwt en waar jij je goed bij voelt. 

Deze persoon is dan je ‘bijstandspersoon’. 

 

   Je mag vragen dat dingen die jij vertelde niet mogen gelezenJe mag vragen dat dingen die jij vertelde niet mogen gelezen 
   worden door sommige mensenworden door sommige mensen

Soms vertel je iets aan je hulpverlener waarvan je liever niet wil dat 
je ouders dit te weten komen. De hulpverlener schrijft deze  dingen 
toch op in je dossier omdat het belangrijk kan zijn voor andere 
hulpverleners.

Maar je kan wel vragen dat je ouders of andere mensen met wie je 
samenwoont, deze stukken in je dossier niet mogen lezen.

7. .  EEN BIJSTANDSPERSOONEEN BIJSTANDSPERSOON
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Niet iedereen mag 
je bijstandspersoon 
zijn! Het moet
iemand zijn met 
beroepsgeheim (een 
advocaat, een dokter, 
een hulpverlener,... ) 
of iemand die werkt 
op de school waar
jij les volgt (een
leraar,...).  

Zorg ervoor dat je de naam, het telefoon-

nummer en eventueel het e-mailadres 

kent van je bijstandspersoon, zodat je 

hem of haar kan bereiken als je dat wil!

18



8. .  PRIVACYPRIVACY
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Je mag altijd gewoon jezelf 
zijn. Je mag je eigen idee-
en hebben over de wereld, 
over de mens en over gods-
dienst. 
Soms heb je ook nood aan 
een plekje alleen voor jou. 
Dan wil je niet gestoord 
worden.

 Hulpverleners, maar ook je ouders, pleegouders en andere 
mensen, moeten hiervoor respect hebben! 
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mag bijvoorbeeld niemand je dagboek of sms’jes lezen zon-
der jouw toestemming. En mag je zelf kiezen in welke gods-
dienst je gelooft, of je vegetariër bent of niet, en hoe je je haar 
wil dragen,... 

Privacy betekent ook dat informatie over jou en je gezin niet 
zomaar aan om het even wie verteld mag worden.
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Het kan gaan om jullie namen, om jullie adres of 

telefoonnummer, of om een foto van jullie. Maar 

ook over hoe je gezin leeft, welke problemen jullie 

hebben, wie jullie helpt...

Je ouders zijn verantwoordelijk voor je opvoeding 
en moeten goed voor je zorgen. Daarom bemoeien 
ze zich soms met je leven, zelfs als jij dat niet 
wilt. Bijvoorbeeld wanneer ze vermoeden dat je 
problemen hebt en hierover liegt tegen hen.

Ook hulpverleners of pleegouders bemoeien zich 
met je leven wanneer ze bijvoorbeeld denken dat 
je iets gestolen hebt, of dat je drugs gebruikt, ... 



9. .  ZAKGELDZAKGELD

Oudere kinderen krijgen meer zakgeld dan jongere kinderen.
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Wanneer je niet thuis woont maar in een leefgroep 
of bij een pleeggezin, heb je recht op zakgeld. 
 

In de voorzieningen van Bijzondere Jeugdbijstand bijvoor-
beeld krijgen kinderen tussen 6 en 8 jaar ongeveer 5 euro 
zakgeld per maand. Kinderen tussen 8 en 12 jaar ongeveer 
10 euro per maand. 

In andere voorzieningen kan dat anders geregeld zijn!
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Wanneer je iets ergs mispeuterd hebt, zal je natuurlijk wel 
zwaarder gestraft worden dan wanneer je maar een klein 
beetje stout was.

En als je mensen rondom je pijn doet of dingen kapot maakt, 
kan je ook een tijdje afgezonderd worden. Dan moet je bij-
voorbeeld een tijdje naar je kamer.

  

                                       

De straf die je krijgt omdat je een CD gestolen hebt, zal 

zwaarder zijn dan deze die je krijgt omdat je niet wilde 

opruimen toen je begeleider dit vroeg. 
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Je hulpverleners of pleegouders mogen je nooit op een erg 
gemene manier behandelen of straffen.
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Welke straffen mogen niet?  

  Lichamelijke straffen zoals slaan,
schoppen, nijpen,...

  Geestelijk geweld zoals schelden, dreigen, ...
  Maaltijden afnemen

  Verbieden om bezoek te krijgen
     (tenzij de jeugdrechter dit beslist)

11. .  NIET TEVREDEN?NIET TEVREDEN?

Je mag zeggen aan je hulpverlener dat :

  je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt

  je niet tevreden bent over de manier waarop je moet leven in de 
     leefgroep of in de opvang

  ze niet genoeg rekening houden met jouw rechten in de
     integrale jeugdhulp
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Wanneer je vragen of problemen hebt, kan je hiermee
natuurlijk terecht bij de hulpverleners die je helpen. Maar ook bij:

Het CLBHet CLB
www.ond.vlaanderen.be/clb/problemen.htm

De Jo-lijne Jo-lijn
0800/900.33

De Kinder- en Jongerentelefoone Kinder- en Jongerentelefoon
www.kjt.org of 0800/15.111

Het Kinderrechtencommissariaatet Kinderrechtencommissariaat
www.kinderrechten.be

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandelingt Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
www.kindermishandeling.org/VK/jongeren

Deze organisaties zullen je proberen helpen en als zij dat niet 
kunnen, zullen ze je vertellen waar je wel terechtkan voor hulp.

Als je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt over inte-
grale jeugdhulp en over je rechten binnen de hulpverlening, kan 

je bij de Kinderrechtswinkel terecht voor meer uitleg.

KRW BruggeKRW Brugge
050/33.95.84 - KRW.Brugge@kinderrechtswinkel.be

KRW GentKRW Gent
09/233.65.65 - KRW.Gent@kinderrechtswinkel.be

www.kinderrechtswinkel.bewww.kinderrechtswinkel.be
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Verzamel hieronder het telefoonnummer en 
het e-mailadres van alle organisaties waarbij 
je terecht kan voor hulp. Zo kan je snel hulp 
vinden als je later vragen of problemen hebt..
 

organisatieorganisatie telefoonnummertelefoonnummer e-mailadrese-mailadres



Noteer hier de naam, het telefoon-

nummer en eventueel het e-mailadres 

van je bijstandspersoon, zodat je hem

of haar kan bereiken als je dat wil!
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Schrijf de naam en telefoonnummer van je hulpverlener op 
zodat je hem of haar kan bereiken als je iets wil vragen of 
over iets wil praten.

telefoonnummer:telefoonnummer:

e-mailadres:e-mailadres:

naamnaam:

telefoonnummer:telefoonnummer:

e-mailadres:e-mailadres:

naamnaam:



 Begeleider
Een begeleider is iemand die je een tijdje helpt met je problemen op-
lossen. Wanneer je bijvoorbeeld in een leefgroep woont, of wanneer 
je thuis hulp krijgt,...

 Bekwaam
‘Bekwaam zijn’ betekent dat je zelf dingen mag doen en beslissen. 
Wanneer je bekwaam bent, mag je dus zelf je rechten gebruiken!
Je bent pas bekwaam wanneer je weet wat goed voor je is.

 Belang
‘Jouw belang’ is wat het beste is voor jou. Wat ‘je belang’ precies is, 
staat nergens opgeschreven. Dat is in elke situatie anders.

 Beroepsgeheim
Een persoon die beroepsgeheim heeft, mag dingen die hij hoort of 
die hij te weten komt door zijn beroep niet zomaar verder vertellen.

27
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 Bijstandspersoon
Een bijstandspersoon is iemand die je vertrouwt en die jou 
helpt bij de hulp die je krijgt.
Alleen iemand met beroepsgeheim of iemand die werkt op je 
school mag je bijstandspersoon zijn. Deze persoon mag ook 
nog niets te maken hebben met de hulp die je al krijgt.

 Bijzondere Jeugdbijstand 
Wanneer kinderen in een moeilijke situatie leven én wan-
neer hun gezin echt hulp nodig heeft, kunnen ze voor hulp 
terecht bij de Bijzondere Jeugdbijstand, bij het Comité voor 
Bijzondere Jeugdzorg. Ook de jeugdrechter kan helpen wan-
neer kinderen in een moeilijke situatie leven.

 CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding)
Leerlingen, ouders of leerkrachten kunnen bij het CLB terecht 
met vragen over leren en school, maar ook met andere vragen 
over allerlei problemen waarmee leerlingen te maken krijgen.

 Consulent
De begeleider die je helpt bij het Comité voor Bijzondere Jeugd-
zorg en bij de jeugdrechtbank.

 Dossier
In je dossier worden dingen opgeschreven over jou, je gezin, 
je leven en de hulp die je krijgt. Je dossier kan een boekje 
zijn, een map, een document op de computer,...

 Hulpverlener
Een hulpverlener is iemand die mensen helpt wanneer ze 
vragen of problemen hebben. Dit is bijvoorbeeld een medewer-
ker van het CLB, je begeleider in de leefgroep of je consulent 
bij de jeugdrechtbank, ...28



 Inspraak
Inspraak wil zeggen dat je je mening mag geven over iets. Dat je 
mag meepraten over een bepaald onderwerp.

 Integrale jeugdhulp
‘Integrale jeugdhulp’ is de naam voor alle hulp die kinderen kun-
nen krijgen in Vlaanderen. ‘Integrale jeugdhulp’ wil deze orga-
nisaties beter laten samenwerken zodat kinderen sneller en beter 
geholpen worden.

 Jo-lijn
De Jo-lijn is een luisterlijn voor jongeren, ouders en voor iedereen 
die vragen heeft over hulpverlening in de bijzondere jeugdbij-
stand (comité voor bijzondere jeugdzorg, bemiddelingscommissie 
of jeugdrechtbank ). Je kunt er terecht voor informatie, of met een 
klacht over de werking van de bijzondere jeugdbijstand.

 Kinderrechtencommissariaat
Bij het Kinderrechtencommissariaat kan je terecht met klachten 
als volwassenen geen rekening houden met je rechten. Als je leuke 
ideeën hebt over wetten, mag je hen dit ook laten weten.

 KJT (Kinder- en Jongerentelefoon) 
KJT is er voor kinderen die over een probleem willen praten, over 
een bepaald onderwerp informatie willen, of die iets kwijt willen 
over hun belevenissen. 

 KRW (Kinderrechtswinkel)
De  KRW geeft informatie en advies over Kinderrechten maar ook 
over de Belgische wetten aan kinderen of aan volwassenen uit de 
omgeving van kinderen (familie, vrienden, leerkrachten,...). 
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 Leefgroep
Binnen een instelling leven kinderen samen in groep met 
enkele begeleiders. Dit is een leefgroep. Ze eten er samen, kij-
ken naar televisie, doen hun huiswerk, gaan samen op stap,... 
In een voorziening zijn er meestal verschillende leefgroepen.

Organisatie
In dit boekje is dit een plek waar je terechtkan met je vragen 
om hulp.

 Plaatsen
Plaatsen betekent: kinderen een andere woonplaats geven 
als ze niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld in een leef-
groep, internaat, pleeggezin,...

 Privacy
Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over mensen 
en over godsdienst. Je hebt ook recht op een plek om jezelf te 
kunnen zijn. Anderen moeten dit respecteren.

 Vertrouwelijk
Vertrouwelijk betekent letterlijk ‘in vertrouwen’. Vertrouwe-
lijke informatie is informatie die je in vertrouwen aan ie-
mand vertelt en die niet voor iemand anders bestemd is. 

 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een orga-
nisatie waar iedereen naar toe kan bellen of schrijven om te 
laten horen dat ze ongerust zijn omdat een kind misschien 
mishandeld wordt. Als je zelf mishandeld wordt, kan je hier-
over natuurlijk ook zelf praten met het vertrouwenscentrum!

 Voorziening
Een voorziening is een instelling waar kinderen leven wan-
neer ze niet thuis kunnen wonen.




