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Guiami, het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, is er voor 
iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De medewerkers van 
Guiami zijn getrainde professionals. Zij geven advies en bieden ondersteuning bij alle 
vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel aan slachtoffers, plegers, 
familieleden en omstanders als professionals.

Afhankelijk van de melding volgt er advies, hulp of ondersteuning in samenwerking met 
de diverse hulporganisaties op het eiland. Op deze wijze wordt er hulp op maat geboden.

Hoe kan ik contact leggen en wat gebeurt er dan precies?

Je kan bellen, een whatsapp sturen of langskomen op afspraak. De medewerker van 
Guiami zal vooral goed naar je verhaal luisteren en vragen stellen om duidelijk te 
krijgen wat voor advies of hulp er nodig is. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat 
de medewerkers van Guiami direct tot hulp overgaan, bijvoorbeeld als de situatie erg 
dreigend is. Maar het kan ook zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om samen tot 
de juiste begeleiding te komen.

 ‘Ik ben zo bang! Ik weet niet wat ik moet doen? Wat als ze tegen mij zeggen dat ik 
meteen weg moet gaan bij mijn man? Waar moet ik dan heen en hoe moet ik mezelf en 
mijn dochter dan onderhouden? Ik kan dat niet. Niet alleen en niet nu!’

Aarzel niet om contact te zoeken met de mensen van Guiami. Er werken ervaren en 
gespecialiseerde hulpverleners die ook jouw situatie begrijpen. Als je contact zoekt, 
betekent dat niet automatisch dat je weg moet uit het gezin of je huis. Samen met jou 
wordt er gekeken wat passend is.

Wat valt er onder huiselijk geweld?

Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, zoals 
partner, ex-partner, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het geweld hoeft niet per se 
plaats te vinden binnenshuis. Als iemand op straat wordt mishandeld door bijvoorbeeld een 
ex-partner, of als er sprake is van stalking, dan valt dit ook onder de noemer huiselijk geweld.

Naast partnergeweld valt ook kindermishandeling, ouderenmishandeling en aan 
eer gerelateerd geweld onder huiselijk geweld. Vrouwen vormen de grootste groep 
slachtoffers. Maar ook mannen, kinderen en ouderen kunnen slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld. 



Wat valt er onder kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of 
gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld maar ook emotionele mishandeling 
of verwaarlozing vallen eronder. 

Op de manier waarop hij het hek opent weet ik al genoeg. Mijn zoontje voelt het ook. 
Hij rent naar me toe, kruipt op schoot en slaat zijn armpjes stevig om me heen. Ik voel 
zijn snelle hartslag door zijn shirtje heen. Ik haal diep adem en sta op met mijn zoontje 
stevig in mijn armen geklemd. Ik probeer zo rustig mogelijk te blijven. ‘Hé, waar zit je?!’ 
en dan ontmoeten onze ogen elkaar. Ik verstijf van wat ik daarin zie.

Hoe herken je de signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling?

Dat is niet altijd zo eenvoudig te herkennen. De oorzaken kunnen divers zijn, net als de 
vorm en mate van geweld. Lichamelijk geweld is vaak makkelijker te herkennen dan 
emotioneel misbruik of verbaal geweld. Daarnaast is huiselijk geweld meer dan slaan, 
ook verwaarlozing valt onder huiselijk geweld.

Voorbeelden van geweld zijn:

• Slaan, schoppen en andere lichamelijke vormen van geweld
• Seksueel geweld: aanraken of seks tegen je zin of chantage via sociale media 
• Geestelijk geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, je spullen 

kapotmaken, als je zelf niets mag beslissen, als je steeds vervelende dingen 
over jezelf te horen krijgt, als je bang gemaakt wordt 

• Huwelijksdwang: als je moet trouwen tegen je zin, of als je niet mag scheiden
• Ouderenmishandeling: vastbinden, slaan of verwaarlozing van een oudere, geld 

of spullen afhandig maken 
• Verwaarlozing: als een kind niet krijgt wat het nodig heeft, bijvoorbeeld eten, 

kleding of liefdevolle aandacht.



Tegenover mij zit een oudere man. Zijn tengere lichaam kan maar niet stoppen met 
bibberen. ‘Hoe gaat het met u?’probeer ik als inleiding. ‘Goed hoor, ik woon nu bij mijn 
dochter, dat weet je toch?’ Ik knik en neem de schim van de mand die hij ooit was in me 
op. ‘Eet je wel voldoende en mag ik vragen wie jouw geld beheert?’ Het masker valt 
af. We kennen elkaar inmiddels te goed om er lang omheen te draaien. Zijn breekbare 
lichaam schokt van verdriet. De loyaliteit naar zijn familie is mooi en schrijnend tegelijk. 
‘Ik ben al zoveel dierbaren verloren. Ik wil haar niet ook kwijtraken. Ze bedoelt het niet 
zo slecht, echt niet.’ Ik pak zijn blauwgeaderde handen in de mijne en warm ze op. ‘We 
komen er samen wel uit, maak je maar niet al teveel zorgen’. 

Guiami is 24/7 bereikbaar

Bel gratis 0802 0802 of bel (+599) 777 2263. Een whatsapp sturen kan ook.

Emails kan je sturen naar guiami@bonairegov.com. 

Voor meer informatie kan je terecht op de site www.meldpuntguiami.com.

Schaamte

We horen vaak dat mensen het moeilijk vinden om de eerste stap te zetten. 
Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en overal ter wereld. 
Je bent dus niet de enige. Je hoeft je niet te schamen. Alleen jij kan de cirkel 
doorbreken. De medewerkers van Guiami zijn er voor jou. Neem contact op.


