
Orange the World
Stop geweld tegen vrouwen.

De gemeente Hoeksche Waard verzorgd een tentoonstelling voor de campagne van Orange
the World van 25 november - 10 december. Stichting Expertise Team Seksueel Trauma zal,
tijdens de tentoonstelling van Orange the World, workshops verzorgen en het gesprek
aangaan over het onderwerp seksueel geweld.

Workshopprogramma door Stichting Expertise Team Seksueel Trauma (ETST)
De workshops zijn kosteloos (incl.koffie/thee), maar u dient zich wel aan te melden via
info@etst.nl zodat we weten hoeveel deelnemers aanwezig zullen zijn.

In alle workshops vertellen wij over wat seksueel geweld is, hoe u het kunt herkennen en
bespreekbaar kunt maken en wat u kunt doen of beter niet kunt doen. We belichten in iedere
workshop een ander thema zoals u hieronder in het programmaoverzicht kunt zien. Iedere
workshop zal gegeven worden door twee van onze experts uit het team. Het team bestaat
uit reguliere en aanvullende zorgprofessionals waarvan sommige ook ervaringsdeskundig
zijn op het gebied van seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag. .

In De Boogerd Oud-Beijerland (Hortensiastraat 5, 3261 BG)
28 november 10:00-12:00
Doorbreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk.

30 november 19:00-21:00
Doorbreken van seksueel geweld binnen de sport.

6 december 14:00-16:00
Doorbreken van seksueel geweld binnen families.

7 december 08:30-11:30
Seksueel geweld doorbreken in de familielijn.

8 december 14:00-16:00
Doorbreken van seksueel geweld binnen kerkgemeenschap.

Locatie Buitensluis Numansdorp (Bernardstraat 25,3281 BC)

28 november 10:00-12:00
Seksueel geweld doorbreken in de familielijn

De waslijn: Op beide locaties hebben we een tafel met informatie over onze stichting ETST
en seksueel geweld. Daarbij hebben we ook een waslijn hangen waaraan u een A4 mag
ophangen met uw antwoord op een aantal vragen die wij daar hebben liggen. Zo willen wij u
aan het denken zetten en het gesprek op gang brengen over seksueel geweld en de
gevolgen hiervan.

Wij hopen u te mogen ontmoeten tussen 25 nov en 10 dec.
Warme groet,
namens het hele team van stichting ETST.
www.etst.nl / info@etst.nl / www.orangetheworld.nl
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