GEWELD EINDIGT WAAR RESPECT BEGINT
GEWELD IS HET PROBLEEM, RESPECT DE OPLOSSING
Het zal je maar overkomen. Je kind, man, vrouw, broer, zus, één van je ouders of ander familielid
overlijdt door geestelijk of lichamelijk geweld. Dat kan thuis, onderweg, op school, de werkvloer, in
een uitgaansgelegenheid of zelfs in de één van de oorlogen om ons heen gebeuren. Denk aan de
ramp in 2014 met de MH17 in de Oekraïne of aan de verschrikkelijke gebeurtenissen in 2015 in
Parijs. Brussel en Nice in 2016. Binnen één seconde stort je hele wereld in en breekt een loodzware
tijd aan.

Uw & onze zaak
Iedereen is begaan met degene die een dierbare verliest door zinloos geweld. Maar daar mag het
niet bij blijven, er moet óók daadwerkelijk hulp geboden worden. Met dat doel is in 2001 de
Stichting van Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag (ZG2) opgericht. De stichting stimuleert contacten
met lotgenoten en verwijst slachtoffers van zinloos geweld desgewenst naar professionele
hulpverleners. Zij neemt ook stelling name en zoekt de publiciteit bij gewelddadige gebeurtenissen,
verspreidt informatiemateriaal, verzorgt lezingen en is aanwezig bij herdenkingen en manifestaties.
Normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid moeten terug gebracht worden in onze
samenleving.

Oók uw inzet is nodig
De stichting van Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag (ZG2) is gevestigd
in Capelle aan den IJssel. Het bestuur van de stichting en de realisatie
van projecten wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Vrienden van de
stichting, bedrijven en privé personen, ondersteunen de stichting
materieel en financieel.
De stichting vraagt ook uw inzet bij het realiseren van haar ultieme doel: normen, waarden,
respect, fatsoen en veiligheid, terug te brengen in onze samenleving.
Eén van onze nieuwe projecten is het geven van lezingen, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk,
op scholen om jongeren bewust(er) te maken van de gevolgen van onder meer drank, drugs, pesten
en zinloos geweld. Mensen die hierover kunnen en willen vertellen en jongeren ervan kunnen
doordringen om deze zaken uit de weg te gaan, nodigen wij uit om contact met ons op te nemen.
Maar ook als u op een andere wijze een bijdrage denkt te kunnen leveren, horen wij dit graag van u.
Is uw interesse gewekt? Mail ons op info@zinvolgedrag.nl .
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