Netwerkpartners aanpak schadelijke traditionele
praktijken in Rotterdam
Advocaten kantoor

Gespecialiseerd o.a. in echtscheidingsrecht (Marokkaanse en

El Hannouche

Islamitische aspecten).
info@elhannouche.nl / www.elhannouche.nl

Femmes for Freedom

Femmes for Freedom zet zich o.a. in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken,
achterlating, polygamie, huwelijkse gevangenschap en betere
vrouwenopvang.
info@femmesforfreedom.com / www.femmesforfreedom.nl

Meijer Advocaten en
Belastingadviseurs B.V

Gespecialiseerd o.a. in echtscheidingsrecht en familierecht. Actief in
Caribisch deel van het Koninkrijk en Colombia.
info@meijer-advocaten.nl / www.meijer-advocaten.nl

Mediation & Juridisch Advies
Rotterdam

Biedt o.a. mediation en bemiddeling op het terrein van familie- en
arbeidsrechtelijke conflicten. En juridisch advies op het gebied van familieen rechtspersonenrecht en vreemdelingenrecht.
info@mjrotterdam.nl / www.mjrrotterdam.nl

Mixed Matters

Biedt o.a. nazorg en nagesprekken over schadelijke traditionele praktijken
met studenten, docenten en experts.
info@mixedmatters.nl / www.mixedmatters.nl

Moetd

Trainingsbureau met specialisme over o.a. huiselijke geweld en
kindermishandeling.
mail@moetd.nl / www.moetd.nl

Me & Society

Bespreekbaar maken van taboe onderwerpen door o.a. inzet van theater.
info@meandsociety.com / www.meandsociety.com

Stichting Platform Islamitische

Islamitische koepelorganisatie met intermediaire doel tussen gemeente en

Organisaties Rijnmond (Spior)

moskeeën.
info@spior.nl / www.spior.nl

Voice of Afghan Woman

Bespreekbaar maken van taboe onderwerpen binnen verschillende
gemeenschappen.
tahmina.ashraf@hotmail.com

Dona Daria

Het aanspreekpunt voor burgers, professionals, gemeenten, zelforganisaties
en vrijwilligers die meer willen weten over inclusive en emancipatie.
info@donadaria.nl / www.donadaria.nl

LOV

Stichting LOV biedt o.a. laagdrempelige taallessen aan huis.
info@stichtinglov.nl / www.stichtinglov.nl

MeMoSa

Laagdrempelige hulp aan (zwangere) vrouwen en moeders die te maken
hebben met huiselijk geweld en waarvan het gevaar dreigt dat het gezin in
een isolement raakt.
info@enver.nl / www.enver.nl

Centrum Jeugd en Gezin
Project vrouwelijke genitale

Het bespreken van VGV en bieden van hulp en nazorg door inzet
sleutelpersonen.

verminking (VGV)

m.schagen@cjgrijnmond.nl / m.zee@cjgrijnmond.nl / www.cjgrijnmond.nl

The Hang Out / Humanitas

The Hang-Out 010 is een huiskamer van waaruit LHBT- jongeren uit
Rotterdam bij elkaar kunnen komen en hun projecten kunnen ontwikkelen.
welkom@thehang-out010.nl / www.thehang-out010.nl

Arosa

Opvang en ambulant hulpverlening
info@arosa-zhz.nl / www.arosa-zhz.nl

Fier

Opvang en ambulante hulpverlening
aanmeldingen@fier.nl / www.fier.nl

Raad voor de
Kinderbescherming

Waarborgen van de rechten van het kind.
rotterdam@rvdk.minvenj.nl / www.kinderbescherming.nl

Veilig Thuis

Meldingen en advies van en over huiselijke geweld en kindermishandeling.

Rotterdam Rijnmond

0800-2000 / www.veiligthuisrr.nl

Landelijk Knooppunt

Een kennis- en expertisecentrum voor professionals voor ondersteuning en

Huwelijksdwang en
Achterlating

advies over huwelijksdwang en achterlating.
lkha@veiligthuishaaglanden.nl / www.huwelijksdwangenachterlating.nl

Politie Rotterdam Rijnmond

0900-8844 / www.politie.nl
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