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Heeft u te maken met huiselijk geweld?
Neem contact op met Veilig Thuis. Doe ook aangifte van geweld bij de Politie. Erover praten
kan bij Slachtofferhulp, uw huisarts, Carins of anoniem via De Luisterlijn.
Carins
Sinds 1 januari 2019 zijn het Wmo-loket, de gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en
Gezin en het Ping-loket van de gemeente Smallingerland samen een nieuwe organisatie:
Carins.
In de gemeente Smallingerland is Carins de plek voor iedereen die informatie, hulp of
ondersteuning zoekt bij:
- opvoeden en opgroeien
- zorg, wonen en welzijn
- inkomensvragen en schuldproblematiek
- meedoen en jezelf kunnen redden in de maatschappij
Moleneind ZZ 95
9203ZX Drachten
+31885065400
contact@carins.nl
www.carins.nl/
Politiebureau Drachten
Politiebureau Drachten
Moleneind ZZ 77
9203ZW DRACHTEN
+319008844
info@friesland.politie.nl
www.politie.nl/
Veilig Thuis Friesland

Veilig Thuis geeft advies en biedt hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling.
Je kunt er terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over een ander.
Tesselschadestraat 2
8913HB Leeuwarden
+31582333777
Fax +31582333504
info@regiecentrumbv.nl
www.regiecentrumbv.nl/veilig-thuis/
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. U
kunt bij ons terecht voor emotionele steun, wij ondersteunen in het strafproces en helpen u uw
schade vergoed te krijgen. We helpen u vandaag verder. Op het moment dat u dat wilt, op
een manier die bij u past.
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam
+319000101
info@slachtofferhulp.nl
www.slachtofferhulp.nl/

Wilt u met iemand praten over huiselijk geweld?
Bel of chat anoniem met iemand van De Luisterlijn. Of neem contact op met Veilig Thuis.
Wilt u praten met anderen die te maken hebben met huiselijk geweld? Meld u (anoniem) aan
op het lotgenotenforum van Slachtofferhulp Nederland. U kunt hier uw verhaal delen met
lotgenoten of reageren op verhalen van anderen.
Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.
Carins
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Kunt u door huiselijk geweld niet meer thuis wonen?
Neem contact op met Veilig Thuis. Met een medewerker bespreekt u wat de mogelijkheden
zijn voor opvang. Zij kunnen voor opvang zorgen voor u en uw kinderen. Soms kan dit ook op
een geheim adres (blijf-van-mijn-lijfhuis).
Veilig Thuis Friesland

Veilig Thuis geeft advies en biedt hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling.
Je kunt er terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over een ander.
Tesselschadestraat 2
8913HB Leeuwarden
+31582333777
Fax +31582333504
info@regiecentrumbv.nl
www.regiecentrumbv.nl/veilig-thuis/

Kunt u zich slecht beheersen en slaat of bedreigt u
anderen?
Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. Dit kan anoniem.
Veilig Thuis Friesland
Veilig Thuis geeft advies en biedt hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling.
Je kunt er terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over een ander.
Tesselschadestraat 2
8913HB Leeuwarden
+31582333777
Fax +31582333504
info@regiecentrumbv.nl
www.regiecentrumbv.nl/veilig-thuis/

Kent u iemand die te maken heeft met geweld?
Als iemand te maken heeft met geweld, dan gedraagt deze persoon zich anders dan u
gewend bent. Bel Veilig Thuis voor informatie en advies. Kijk ook op de website Voor een
Veilig Thuis.
Veilig Thuis Friesland

Veilig Thuis geeft advies en biedt hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling.
Je kunt er terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over een ander.
Tesselschadestraat 2
8913HB Leeuwarden
+31582333777
Fax +31582333504
info@regiecentrumbv.nl
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Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl
Over Samenwijzer

vraagelkaar.nl

cjgsmallingerland.nl

