Feiten & cijfers 2017
Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis
te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil
Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen
huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se
met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want
alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan.

Opvang
In 2017 zijn er 115 volwassenen
en 88 kinderen nieuw opgenomen
in de opvang. De volwassenen en
kinderen die voor 1 januari 2017 in
de opvang kwamen wonen of een
traject zijn gestart, zijn niet meegeteld in de cijfers.
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• Vrouwen 107
• Mannen 8

Ambulante hulpverlening
61 cliënten
Voor mensen bij
wie het thuis niet
veilig is, of dreigt
te worden, bieden
we hulp bij
mensen thuis.

Crisisopvang
De eerste opvang waar vrouwen
en kinderen terecht komen als ze
veiligheid zoeken.
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• Vrouwen 80
• Kinderen 74

Begeleid wonen jonge
moeders

Personenalarm AWARE
Enschede 137 trajecten
Zwolle 81 trajecten

11 jonge moeders, 11 kinderen
Speciaal voor
jonge moeders die
te maken hebben
(gehad) met
huiselijk geweld.

Voor mensen
die thuis wonen,
maar bedreigd
worden door
een ex-partner
of familielid.

Safe Houses

Nazorg

7 vrouwen en 9 kinderen

Enschede 24 trajecten
Zwolle 17 trajecten

Soms is het zo
gevaarlijk voor
een vrouw en
haar kind(eren)
dat het beter is
om anoniem
opvang te bieden.

Dit doen we om
cliënten te ondersteunen als hij
of zij weer zelfstandig woont
opvang te bieden.

Preventie
We willen niet alleen geweld 		
verslaan, maar ook voorkomen.

409 professionals getraind

			
		
		
		
			

Bijzondere projecten:
Safe at Home
Voorkom financiële uitbuiting!
Kindermishandeling, dat willen
we niet!
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Noodbedden
Als er in onze opvang geen ruimte
is en er hulp nodig is, bieden we
noodbedden.
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• Vrouwen 67
• Kinderen 34

Kadera
Postbus 1058
8001 BB Zwolle
088 - 422 24 95
info@kadera.nl
www.kadera.nl

Stichting Kadera aanpak huiselijk
geweld is geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer
05067550.
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