
CONTACT WEGWIJZER
Wegwijzer is een loket gericht op statushouders, en een 
project van het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’.

Openingstijden
Op maandag en dinsdag zijn er van 9.00 tot 13.00 uur 
sleutelpersonen aanwezig voor het beantwoorden van
vragen en het geven van advies bij problemen. Maak 
vooraf telefonisch een afspraak.

Contactpersoon
Rukio Adow - Telnr. 06 20 81 39 28
Op donderdagen telefonisch bereikbaar tussen
9.00 – 12.30 uur. Of mail naar Rukio Adow 
E-mail: Rukio.adow@ggdhaaglanden.nl

Bezoekadres
Het Wegwijsloket is gevestigd aan: 
Speelzijde 8 
2543 XZ Den Haag

Kijk voor meer informatie op:
www.meldcodehaaglanden.nl/wegwijzer 

op weg naar hulpintanties
WEGWIJZER

mailto:Rukio.adow%40ggdhaaglanden.nl?subject=
http://www.meldcodehaaglanden.nl/wegwijzer


WAT IS WEGWIJZER
Statushouders kunnen het soms moeilijk vinden om te
aarden in Nederland. Door isolement, stress, trauma’s en
druk op het gezin neemt het risico op huiselijk geweld en
kindermishandeling toe. Voor veel statushouders is het lastig 
om de weg te vinden naar de juiste hulpinstanties. 
Taal- en cultuurverschillen maken de stap naar hulpverlening 
mogelijk nog groter. Door hen op tijd toe te leiden naar de 
juiste hulp, wordt het risico op huiselijk geweld en 
kindermishandeling verkleind.

Professionele hulp sluit voor mensen met een 
vluchtelingen- of migratieachtergrond soms niet goed aan. 
Vroegsignalering en passende hulpverlening kunnen een 
bijdrage leveren aan het tegengaan van huiselijk geweld.
Het loket Wegwijzer is bedoeld om deze groep te helpen
bij het in gang zetten van de hulpverlening. 

DOEL 
Statushouders helpen bij het vinden van hun
weg in de samenleving, door onder andere: 

DOELGROEP
Statushouders die woonachtig zijn in Den Haag.
Talen Arabisch, Tigrinya en Nederlands.

het bespreekbaar maken van huiselijk geweld
en kindermishandeling door de inzet van getrainde 
ervaringsdeskundigen.
taboe-onderwerpen bespreekbaar maken door inzet 
van getrainde ervaringsdeskundigen. Zij weten hoe 
ze bij deze groepen taboe onderwerpen bespreek-
baar kunnen maken.
statushouders leren hoe zij om hulp kunnen vragen 
en hen de weg wijzen naar de juiste hulpverlening.
statushouders weerbaarder en zelfredzamer maken 
kennis vergroten over risicofactoren van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.
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