Van stichting naar werkgroep
Na tien hele mooie jaren als Revief, geven we het
stokje door aan Stichting Misbruikt!
We hebben mooie contacten, intense ontmoetingen met lotgenoten, prachtige
projecten gerealiseerd, samengewerkt met andere organisaties, belangen
behartigt, en nog veel meer, maar het is tijd voor de volgende stap.
We blijven als werkgroep Revief bestaan, maar nu onder de vlag van Stichting
Misbruikt!
Al jaren lopen we tegen de grenzen aan van ons vermogen. De bestuurlijke taken
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zijn veel, en de handen hiervoor te weinig.
Ook is het elk jaar weer een hele opgave om de financiën rond te krijgen.
Daarnaast willen we ontzettend graag meer impact hebben. Dat is broodnodig.
Daarom slaan we nu de handen ineen met Stichting Misbruikt! waardoor we een
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grote stap voorwaarts kunnen maken.
Miranda Freriks (van de docu; Niks aan de hand) zal als directeur de kar gaan
trekken, daarin ondersteund door Corinne Dettmeijer (voormalig Nationaal
Rapporteur mensenhandel en seksueel misbruik), Therese Bravenboer (voormalig
voorzitter Revief) en Wouter Noorman (penningmeester).
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Manifest: geef slachtoffers van
seksueel misbruik een stem!
Overheid, de politiek, politie en justitie missen kennis
en voldoende gevoel van ernst en urgentie. Daardoor
worden ook nu dagelijks veel kinderen het slachtoffer
van seksueel misbruik door een gebrek aan
commitment en daadkracht. Geef deze slachtoffers
een stem. Teken nu het manifest:
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Gelukkig kon ook dit jaar ondanks
de COVID-maatregelen de Dag van
het Misbruikte Kind
toch doorgaan. Lees verder op:

misbruikt.nl/manifest

www.revief.nl
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Miranda Freriks

de complexiteit van de daderslachtoffer relatie en de moeite
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anoniem contact met lotgenoten
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zoeken. Met een informatieve

Velen zullen haar herkennen
van de lotgenotendag, zij heeft
in 2020 de lezing verzorgd. Zij
heeft met veel enthousiasme en
integriteit Stichting Misbruikt!
op touwen gezet. Wij zijn
ontzettend blij dat zij zich met
haar expertise aan ons heeft
verbonden.

website. Het bezoeken
waard!

Project Unbreakable
& Lotgenotengroep
Tot onze grote spijt kon onze
jaarlijkse fotoshootdag in Tilburg
door de covid maatregelen niet
worden gehouden.
Het plan is om de dag de eerste
week van juni 2022 te houden in
Tilburg.

“Geen kind wordt geboren als dader van geweld,
en geen kind als
slachtoffer.
Hoe kunnen we voorkomen dat ze dat
wel worden?”
Naar Marije Cornelissen, directeur UN Women NL
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