Huiselijk geweld in Nederland
In Nederland heeft drie op de vijf gezinnen een
huisdier. Huisdieren zijn een maatje, een steun en
toeverlaat en nemen vaak een centrale plek in binnen
het gezin. Een huisdier is onderdeel van het gezin.
Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland minstens
200.000 personen slachtoffer worden van ernstig en
herhaald huiselijk geweld. Uit onderzoek van Kadera
aanpak huiselijk geweld, Universiteit Utrecht en de
Hondenbescherming, gedaan onder 51 vrouwen die
in een opvang verbleven, is gebleken dat:
• 33% van de (ex-)partners gedreigd heeft het
huisdier iets aan te doen
• 55% van de (ex-)partners het dier daadwerkelijk
meerdere keren mishandeld heeft, of het dier
zelfs heeft gedood
• 11% van de (ex-)partners het dier gebruikt heeft
om de vrouw of haar kinderen te verwonden
• 41% van de vrouwen eerder zou zijn gevlucht
wanneer zij had geweten dat haar huisdier ook
veilig zou zijn
Blijf van mijn Dier zorgt ervoor dat huisdieren van
vrouwen die willen vluchten naar een vrouwenopvang van Kadera in Overijssel, tijdelijk ondergebracht
worden in de veilige omgeving van een gastgezin.
Hoe krijg ik die hulp?
Als bij jou thuis sprake is van geweld en je wilt
weg, bel dan het advies- en meldpunt Veilig Thuis
op 0800 - 2000. Dit gesprek is vertrouwelijk en je
spreekt met een professionele hulpverlener. De
hulpverlener luistert, geeft advies en helpt je bij het
maken van een veiligheidsplan.

Blijf van mijn Dier en het gastgezin zetten zich
met hart en ziel in voor het welzijn van jouw
huisdier. Jij krijgt de rust en tijd om in de
opvang te werken aan een veilige
toekomst. Jouw dier krijgt de veiligheid en
stabiliteit van het gastgezin.
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Opvang huisdieren bij huiselijk geweld
Wie zorgt er voor mijn dier wanneer ik vlucht?
Wanneer je zelf niet in staat bent om opvang voor je
huisdier te vinden, kan Blijf van mijn Dier helpen. Laat
het advies- en steunpunt Veilig Thuis zo snel mogelijk
weten dat je wilt vluchten met een huisdier en dat je
daar opvang voor zoekt.
Zodra je het veiligheidsplan hebt besproken met
een hulpverlener van het advies- en meldpunt Veilig
Thuis, neem je contact op met Blijf van mijn Dier om
informatie over het dier te geven. Op basis van
deze gegevens gaan wij op zoek naar een veilige en
geschikte plek voor het dier. Je brengt het dier naar
een veilige, afgesproken locatie waar Blijf van mijn
Dier de zorg overneemt. Wij zoeken een geschikt
gastgezin om het dier bij onder te brengen.
Kan de pleger mij traceren via mijn dier?
Blijf van mijn Dier is zo georganiseerd dat jouw
verblijfplaats en die van het gastgezin niet kunnen
worden achterhaald. Alleen Blijf van mijn Dier weet
waar het huisdier is geplaatst en zal de gegevens nooit
aan derden verstrekken. Het gastgezin beschikt niet
over jouw (verblijf)gegevens.
Veiligheid staat bij Blijf van mijn Dier op de eerste
plaats. Daarom is het niet toegestaan het huisdier te
bezoeken tijdens je verblijf in de vrouwenopvang. Blijf
van mijn Dier houdt je op de hoogte over het welzijn
van jouw huisdier.

Wanneer komt mijn dier in aanmerking voor
opvang van Blijf van mijn Dier?
Het dier komt in aanmerking voor opvang wanneer:
• je opgenomen wordt bij een vrouwenopvang
• de gegevens van het dier op jouw naam staan of
op jouw naam gezet kunnen worden
• het dier gechipt is of gechipt mag worden
• je WA-verzekerd bent of bereid bent dit op korte
termijn te regelen
• het dier de noodzakelijke vaccinaties heeft of
gevaccineerd mag worden
Wat moet ik meenemen voor mijn dier
wanneer ik vlucht?
Wanneer je de mogelijkheid hebt om je vlucht te
plannen is het verstandig om een aantal dingen mee
te nemen:
• vaccinatieboekje en/of dierenpaspoort
• voor honden: halsband en riem
• voor katten: reismandje
• eventueel medicatie
• informatie over de voeding, medische conditie,
gedragsproblemen of andere informatie
• voerbakken, het favoriete mandje of dekentje,
speeltjes, borstel et cetera.
Wat kost deze service mij?
Blijf van mijn Dier is gratis. Wel is het mogelijk
vrijwillig in de kosten bij te dragen door bijvoorbeeld
de voeding en slaapplaats voor je dier te bekostigen.
Wanneer er medische handelingen noodzakelijk zijn vóór of tijdens de plaatsing bij het
gastgezin, dan stelt Blijf van mijn Dier je altijd
eerst op de hoogte. We overleggen dan met je
over de handelwijze. Als eigenaar blijf je
altijd
verantwoordelijk
voor
je
huisdier.

Wat gebeurt er als ik ben gevlucht?
Zodra je veilig bent in de vrouwenopvang, checkt
een dierenarts het dier. Indien nodig wordt het dier
gescreend door een gedragstherapeut. Hieruit kan
blijken dat het dier niet geschikt is voor plaatsing bij
een gastgezin, omdat het ernstig agressief gedrag
vertoont. Blijf van mijn Dier brengt je in dit geval op
de hoogte. Het gevolg kan zijn dat we het dier niet bij
een gastgezin kunnen plaatsen.
Wanneer het dier positief gescreend is, wordt het aan
een gastgezin gekoppeld. Blijf van mijn Dier houdt
je tijdens dit traject op de hoogte. Zodra het dier
geplaatst is, krijg je dit te horen. Je krijgt tijdens het
verblijf in het gastgezin elke twee weken een update
met foto’s.
Wat als ik mijn dier weer terug wil?
Zodra je de vrouwenopvang wilt verlaten, meld je dit
aan Blijf van mijn Dier. Wij zorgen dat het huisdier
binnen een week weer bij je terug is.

Is mijn dier niet beter af als ik het afsta voor
adoptie?
Dit is een vraag die alleen jij kunt beantwoorden.
Blijf van mijn Dier kan je alleen helpen met het
zoeken van een geschikt gastgezin terwijl je in de
vrouwenopvang verblijft. Het kan zijn dat je beslist dat
het voor jezelf, je kinderen en het dier beter is dat het
dier een nieuw thuis vindt. In dat geval kun je terecht bij
een lokaal asiel. Zij kunnen helpen bij het vinden van een
permanent nieuw thuis voor je dier.

