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Voorwoord 
 
18 oktober is de Europese dag tegen Mensenhandel. 
Tijdens deze dag besteedt de Europese Unie extra 
aandacht aan het bestrijden van mensenhandel, de 
vervolging van daders en de bescherming van 
slachtoffers.  
 
CoMensha zet zich in voor een beter leven voor 
slachtoffers van mensenhandel en besteedt hier 
rondom deze dag extra aandacht aan. 
Mensenhandel komt namelijk ook voor in Nederland. 
Gelukkig zijn er slachtoffers die uit de 
uitbuitingssituatie ontsnapt zijn, op eigen kracht of 
met hulp van derden. Tijdens de jaarlijkse 
Ontmoetingsdag zetten wij hen voor één dag in het 
middelpunt van de belangstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het thema van de Ontmoetingsdag 2015 was:  
                   

Hoe nu verder? 
 
Tijdens de workshops werden thema’s besproken 
als: ‘Je identiteit’, ‘De arbeidsmarkt’ en ‘Je 
seksleven en meer’. Hoe kan praten over deze 
onderwerpen je verder helpen? En hoe kunnen 
ontspanning en beweging je ondersteunen in het 
leven?  
 
Dit jaar vond de Ontmoetingsdag plaats in Burgers 
Zoo in Arnhem. Een locatie die leuk is voor zowel 
vrouwelijke als mannelijke slachtoffers en ook voor 
meekomende kinderen.  
 
Het was een bijzondere dag, met name door de 
bijzondere deelnemers! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Bedankt! 

 
Zonder alle bijdragen, donaties en vrijwilligers was deze bijzondere dag niet mogelijk geweest. Dankzij jullie 
steun konden de deelnemers, hun kinderen en begeleidende hulpverleners genieten van de inspirerende 
sprekers, workshops, ontmoetingen met lotgenoten, plezier, muziek en lekker eten.  
 
CoMensha bedankt het ministerie van Veiligheid en Justitie, de ASN Bank, particulieren en particuliere 
organisaties voor hun financiële ondersteuning en donaties.   
 
Graag bedanken we de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne 
Dettmeijer, voor haar komst en aanmoedigende speech. Een fijne toespraak, waarin de deelnemers een hart 
onder de riem gestoken werd.  
 
Uiteraard bedanken wij ook Burgers Zoo voor het beschikbaar stellen van hun locaties, de fijne samenwerking, 
goede organisatie en het doneren van een workshopzaal en parkeermunten. 
 
Stichting Het Vergeten Kind bedanken we voor Lonnie Balonnie, waar de kinderen enorm van hebben genoten.  
 
Ook bedanken wij Cora Kemperman voor de tassen die zij hebben geschonken, stichting De Jarige Job voor de 
cadeautjes voor de kinderen, Tony’s Chocoloney voor de Fair Trade chocoladerepen en Men’s Health voor de 
magazines. De goodiebags werden met veel blijdschap in ontvangst genomen!  
 
Ook willen we graag alle professionals en studenten bedanken die ons vrijwillig hebben ondersteund tijdens de 
Ontmoetingsdag: Kim, Febrina (http://welkom.inadance.nl/), Ines, Shirley, Deborah,  Alexandra 
(http://burobrycx.nl/), Karin, Rania, Dharini, Sanne, Jesca, Tryanti, Yoram, Nicky, Irene, Yusuf, Iris, Judith, 
Aimee, Natasha, Clivia, Denait, Sarah, Ashira, Sandra, Wendy, Corrine, Zola en Eintou. Allen bedankt! 
 
Tot slot en in het bijzonder willen we Edith-Bernadette bedanken voor het delen van haar ervaring en haar 
inspirerende uiteenzetting van de relatie tussen mensenhandel en een plan hebben voor je leven. Ook dank 
voor het verzorgen van de workshop “Your Identity” (http://itsallinsideofyou.wix.com/edithbernadette).  
 
Onze dank is zeer groot. Jullie bijdragen maakten de dag compleet.  
 
Hopelijk tot volgend jaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
CoMensha – Coördinatiecentrum Mensenhandel  
 
 
 
 
 
 

http://itsallinsideofyou.wix.com/edithbernadette


 
 

Programma 
 
De Ontmoetingsdag vond plaats op donderdag 22 oktober 2015. CoMensha organiseerde het evenement samen 
met een vrijwilliger en een voormalig slachtoffer. Het programma moest een combinatie zijn van informatie, 
educatie, ontspanning, muziek, beweging en samen zijn. 
 
 
  

 
 
 
 



 
 

In gesprek met Edith-Bernadette Poot 
 
Wie bent u?  
Ik ben Edith-Bernadette Poot, 31 jaar en alleenstaande 
moeder van drie kinderen. Twaalf jaar geleden ben ik  
slachtoffer geworden van een zogenaamde “loverboy“ 
en heb ik 5 jaar voor deze man gewerkt. Toen dit 
eenmaal voorbij was heb ik mijn leven weer opgepakt. 
Ik ben op zoek gegaan naar mijn eigen identiteit en heb 
opnieuw doelen gesteld in mijn leven. Ik heb een studie 
opgepakt en afgerond. Tevens geef ik voorlichtingen en 
trainingen omtrent de “loverboyproblematiek” en 
daarnaast begeleid ik een aantal personen naar het 
terugvinden van hun eigen “ik”.  
 
Hoe heeft u CoMensha leren kennen? 
Een paar jaar terug volgde ik een opleiding op het ROC 
Midden Nederland. Een Adviseur Aanpak Mensenhandel 
gaf een voorlichting over mensenhandel en 
loverboyproblematiek. Zo raakte we aan de praat.   Edith-Bernadette en Ina Hut, directeur van CoMensha 
Na een tijd kregen we weer contact en vroeg ze mij of  
ik misschien een aandeel wilde hebben op de Ontmoetingsdag.    
 
Afgelopen jaren is CoMensha op zoek gegaan naar een passende naam voor slachtoffers van 
Mensenhandel, en we zijn er nog steeds niet uit, wat vind jij een passende naam?  
Wat vind ik een passende naam. Ja, benadeelde, gedupeerde, getroffene. Klinkt net wat rustiger en geeft mij 
een gevoel van meer respect..... Slachtoffer komt voor mij neerbuigend over. Aan de andere kant geef je 
iemand ook erkenning voor wat er gebeurd is. Maar het bestempelt me ook als zwak.  
 
Wat vind jij van de Ontmoetingsdag?  
Eén woord: GEWELDIG! Echt geweldig dat er een dag word georganiseerd voor de getroffenen van 
mensenhandel. Ik heb het ervaren als een bijzondere dag. Op de dag zelf heb ik verschillende getroffenen 
gesproken en ik merkte dat de deelnemers het heel erg leuk vonden en dat iedereen zijn best had gedaan om 
van deze dag een succes te maken. Het is een warme en bijzondere dag, met lotgenoten, en het zou vaker 
moeten worden georganiseerd. Ik vond de locatie super mooi. Ik had echt het idee dat we speciaal waren. Ik 
hoop er volgend jaar weer bij te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Deelnemers Ontmoetingsdag 2015 
 
Op de Ontmoetingsdag 2015 waren 175 personen aanwezig, waaronder 20 mannelijke slachtoffers van 
mensenhandel, 72 vrouwelijke slachtoffers, 34 meekomende kinderen, 24 hulpverleners en 25 vrijwillige 
professionals.  
 
De deelnemers hebben van te voren aangegeven voor welke workshop zij zich wilde inschrijven.  
CoMensha heeft geprobeerd om iedereen in te delen bij de workshop van zijn of haar eerste keuze.  
 

 

 

  

De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.

 
 



 
 

Workshops 

Tijdens de Ontmoetingsdag werden diverse workshops gegeven. Iedere workshop had een eigen thema.  
 

Workshop “Your Identity” 
 
Een grote groep deelnemers had zich aangemeld voor de 
workshop “Your Identity”. Wie ben je? En waar kom je 
vandaan? Ben je geboren in Nederland? Ben je geboren 
in Indonesië of waar dan ook? Wat is jouw cultuur? Wat 
zijn jouw waarden en normen? Hoe kan terugkijken, je 
helpen vooruit te kijken? Tijdens deze workshop gaan we 
terugblikken naar wie jij was en wie jij bent en n hoe dit 
jou kan helpen om te bouwen aan jouw toekomst.   

 
  

Workshop “Jouw leven, jouw seksualiteit” 
 
Met een intiem vrouwengroepje hebben we gesproken over de invloed van seksuele uitbuiting op je 
persoonlijke seksleven. Als je onder dwang hebt moeten werken in de prostitutie, heb je op seksueel gebied 
veel (nare) dingen meegemaakt en gezien. Dit heeft natuurlijk effect op hoe je seksualiteit de rest van je leven 
beleeft. Nare ervaringen en herinneringen zorgen er immers voor dat je seksualiteit een andere betekenis 
geeft. In de hulpverlening voor slachtoffers is veel aandacht voor verschillende levensgebieden, zoals wonen, 
relaties, geld en gezondheid. Over seksualiteit wordt echter nauwelijks gesproken. Slachtoffers geven aan dat 
ze hier wel graag over zouden willen spreken, mits er veiligheid en vertrouwen in de hulpverlener is en de 
hulpverlener het initiatief neemt om hierover te praten. Veel voorkomende seksuele problemen waar zij 
tegenaan lopen zijn; pijn bij het vrijen, verminderd verlangen, aangeven van wensen en grenzen, het niet 
(her)kennen van het eigen lichaam. Deze vrouwen gaven aan ook behoefte te hebben aan seksuele 
voorlichting. Het was een interessante en inspirerende workshop waarin veel persoonlijke, intieme verhalen en 
geheimen werden gedeeld. 
 
 
 
 
  

“Dit is voor het eerst sinds ik niet meer in de prostitutie 
hoef te werken dat ik mij normaal voel. Niemand kijkt 

me vreemd aan en ik mag gewoon mezelf zijn.” 

 
 



 
 

Workshop “Your Future” 
 
We kregen veel aanmeldingen voor de workshop 
“Your Future”. Samen met een professional hebben 
de deelnemers gekeken naar hun toekomst. Wat 
wil je? Wat doe je nu voor werk? Volg je een 
opleiding? Ben je thuis bij je kind? Als je mocht 
kiezen, wat zou je dan willen doen in de toekomst? 
Ander werk? Een eigen business? Tijdens je 
opvangperiode kon je soms Engelse les volgen, of 
computerles. Of kon je hulp krijgen voor je 
geldzaken en de belasting.  Maar wat heb je NU 
nodig om je gedroomde toekomst vorm te geven? 
Tijdens deze bijeenkomst hebben deelnemers van 
elkaar geleerd door informatie, ervaringen en 
mogelijkheden met elkaar te delen.  

 
 

Workshop “Jouw land, mijn land” 
 
Tijdens de workshops “Jouw land, mijn land” werd er door een ervaren GZ-Psycholoog gesproken over 
herinneringen aan vroeger, aan cultuur van thuisland. Ook werden er verschillende visualisatieoefeningen 
gedaan en een aantal deelnemers hebben uitgesproken waar ze zichzelf over vijf jaar zien. In welke omgeving 
en met welke mensen. Ook is er gesproken over beelden en culturele gewoontes, de wereld en zingeving. Ook 
was er de mogelijkheid om met twee slachtoffers te spreken. De één wil graag terug naar land van herkomst en 
daar weer een leven opbouwen. De ander wenst nog in Nederland te blijven. Beiden stonden open voor vragen 
en wilden graag anderen informeren over hun keuze en weg.  
 
 
Workshop “Je weg vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt” 
 
Ook hadden we dit jaar weer de workshop “Je weg vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt”. Dit is ieder jaar 
weer een groot succes. De workshop werd zowel door mannen als vrouwen bezocht. Hoe werkt het vinden van 
een baan in Nederland? Wat zijn uitzendbureaus en hoe werken ze? Wat is de rol van officiële instanties als het 
UWV? Wat zoeken werkgevers en in welke sectoren en/of beroepen kan je een bestaan opbouwen? Hoe kan je 
solliciteren? We kijken ook naar jouw talenten en kwaliteiten, hoe kun je daarmee het verschil maken?  
  

 
 



 
 

Workshops – ontspanning en beweging 
 
Naast de vijf inhoudelijke workshops was er ook tijd voor ontspanning en beweging. Hoe kunnen ontspanning 
en beweging jou helpen nadat je slachtoffer bent geworden van mensenhandel?  
 

                
 
Lichaam en Geest     Indonesische Dans  
door een ervaren fysiotherapeute  door Febrina 
 

                

Fashionchick     Zumba  
over kleding en make-up             door Ines     
 
 
 

 
 



 
 

In gesprek met de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
Kinderen, Corinne Dettmeijer-Vermeulen 

 
Wie bent u?  
Mijn naam is Corinne Dettmeijer-Vermeulen. Ik 
werkte jarenlang als rechter en daarvoor was ik 
officier van justitie en nu al een aantal jaren als 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen. Daarbij word ik 
ondersteund door een team van onderzoekers die 
afkomstig zijn uit allerlei disciplines, zoals 
rechtsgeleerdheid, criminologie, antropologie, 
politicologie, filosofie en sociale psychologie.  
 
Wat vindt u van de Ontmoetingsdag?  
Bijzonder! Ik vind de Ontmoetingsdag altijd een 
inspirerende en vooral hartverwarmende dag. Wat 
deze dag dit jaar nog bijzonderder maakte dan vorig 
jaar was de omgeving. Door op zo’n mooie plek te 
zijn, en ook nog een plek waar de slachtoffers later 
nog met hun kinderen van de dierentuin kunnen 
genieten, geef je hen het terechte gevoel dat zij er 
toe doen. Dat voel je. Ik zou vereerd zijn om 
volgend jaar weer een woordje te spreken.  
 
Wat doet de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
Kinderen? 
Ik rapporteer over de aard en omvang van 
mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen 
in Nederland. Ik monitor de effecten van het beleid 
om deze problemen aan te pakken, signaleer 
knelpunten en doe aanbevelingen, bijvoorbeeld aan 
de minister van Veiligheid en Justitie, om de aanpak 
van deze thema’s te verbeteren. Ik heb geen 
opsporingsbevoegdheden en ben ook geen 
klachteninstantie die individuele zaken behandelt. 
Het bijzondere aan de Nederlandse rapporteur is de 
unieke onafhankelijke positie ten opzichte van de 
regering en geldt zowel nationaal als internationaal 
als autoriteit.  
 
 

 
Welke activiteiten verricht de Nationaal 
Rapporteur? 
Ik breng zowel rapporten als thematische deel-
onderzoeken uit. Deze bevatten naast 
aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en 
seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren 
allerlei informatie over relevante wet- en 
regelgeving, preventie, opsporing en vervolging van 
daders en hulpverlening aan slachtoffers. 
Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzamel ik 
door middel van eigen onderzoek, door onderzoek 
van databases zoals die van het Openbaar 
Ministerie, en door het organiseren en bijwonen van 
meetings en conferenties. Ik neem met mijn team 
deel aan verscheidene taskforces en expertgroepen 
op het gebied van mensenhandel en seksueel 
geweld tegen kinderen, ook op internationaal 
niveau. Zo adviseert zij binnen een netwerk van 
rapporteurs ook het te voeren Europees beleid 
inzake de bestrijding van mensenhandel. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron foto: http://nationaalrapporteur.nl/over/nrm/ 

 
 

 
 



 
 

Kinderopvang 
 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de 
Ontmoetingsdag in de herfstvakantie te plannen. Op 
deze manier konden zoveel mogelijk cliënten hun 
kinderen meebrengen naar het festival. Dit was 
goed merkbaar. Er waren maar liefst 34 kinderen 
aanwezig, van verschillende leeftijden. Wat was dat 
gezellig, de kinderen hadden zoveel plezier! 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
De kinderopvang werd ondersteund door diverse 
professionals die speciaal vrij hadden genomen van 
hun werk.  
 
Voor de kinderen was er een speciaal programma 
met buitenspelen, dieren kijken, naar de speeltuin,  
knutselen en frietjes eten. Ook kwam Lonnie 
Balonnie de kinderen schminken en versieren met 
glitters. Ze maakte prachtige kunstwerken.  
 
Voor de vrijwilligers was het hard werken maar de 
kinderen hadden veel lol.  
 
Aan het eind van de dag kreeg ieder kind een tas 
met stippen van Cora Kemperman gevuld met een 
pak stiften en een cadeautje.  

 
 

 
 
 

“Thank you for this day!” 

 
 



 
 

 

In gesprek met Ina Hut, directeur van CoMensha 

 
Wie bent u? 
Vanaf 1 januari ben ik directeur van CoMensha. Voorheen heb ik onder andere gewerkt in de wereld van 
interlandelijke adoptie. Daar ben ik uitgestapt omdat ik niet meer achter adoptie kon staan. De risico’s op 
kinderhandel zijn te groot. Mensenhandel is onder andere mogelijk doordat er misbruik wordt gemaakt van 
kwetsbare groepen. Een groot onrecht, waar ik graag tegen strijd. Bij CoMensha kan ik me samen met het 
team inzetten in de strijd tegen mensenhandel.  
 
Wat vindt u van de Ontmoetingsdag? 
Het is een prachtige dag waar de deelnemers de kans krijgen om informatie te verzamelen over diverse 
thema’s die voor hen interessant zijn, onderling ervaringen uit te wisselen en even een dagje zich geen 
‘slachtoffer’ te hoeven voelen. En dat in het prachtige Burgers Zoo. Het is een mooie mix van inspanning en 
ontspanning.  
 
Wat raakt u het meest? 
Wat me het meest raakt is de drang van de ‘slachtoffers’ om hun leven weer op te pakken, de veerkracht van 
de deelnemers. Ik zie deelnemers die nog maar net uit de uitbuitingssituatie zijn en nog slachtoffer zijn, maar 
ook deelnemers die al een heel proces achter de rug hebben en zichzelf ‘survivor’ kunnen noemen. Gelukkig zie 
ik zoveel ‘survivors’ op deze dag, deelnemers die actief de draad van hun leven weer hebben opgepakt. Zij zijn 
een bron van inspiratie voor hun lotgenoten. Geweldig om dat te zien! 
 

 
 

 
 



 
 

 

Alle aanwezigen kregen een leuke goodiebag mee naar huis.  
 

Bedankt Cora Kemperman, Tony’s Chocolonely, Men’s Health, The Body Shop  
en Stichting De Jarige Job! 

  

 
 



 
 

Uitspraken van de dag 

 

 

 

 

 

  

  

“The workshop 
‘Zumba’ was so good, 
the girl had a really 

good energy”.  

“I am so happy to be here, I 
feel special and important”.  

“For me, the day was amazing”.  

“Dagen met lotgenoten zijn zo 
belangrijk, omdat je kan zeggen 

wat je echt voelt”.  

“Thank you for this day”.  

“I really liked the zoo, 
it felt home, I can’t 

even remember the last 
time I saw a lion”.  

“Dit is voor het eerst sinds ik niet meer in 
de prostitutie hoef te werken dat ik mij 

normaal voel. Niemand kijkt me vreemd aan 
en ik mag gewoon mezelf zijn”. 

“Deze dag was voor mij als een 
warme deken. Ik kende eigenlijk 
niemand, maar het voelde alsof 

ik erbij hoorde”. 
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