
 

 

Contentkalender kindermishandeling - Ook jij kunt iets doen! 
Publieksgerichte content aanhakend op landelijke events en publieksgerichte activiteiten van de Taskforce  
 

Datum  Activiteit  Boodschap Facebook / LinkedIn  Boodschap Twitter (max 280 tekens) 

29 januari t/m 4 
februari 

Week van het vergeten kind Het is de Week van het Vergeten kind. Er zijn nog 
steeds duizenden kinderen in regio Hart van 
Brabant die geen fijne thuissituatie hebben. Al 
deze kinderen zijn enorm kwetsbaar en als 
kinderen verwaarloosd en/of mishandeld 
worden, tekent dit hun verdere leven. Maak jij je 
zorgen om een kind? Ook jij kunt iets doen! Kijk 
op https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

Het is de Week van het Vergeten kind. Er zijn nog 
steeds duizenden kinderen in regio Hart van Brabant 
die geen fijne thuissituatie hebben. Maak jij je zorgen 
om een kind? Ook jij kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

13-17 april Week van het jonge kind Het is de week van het jonge kind. Wist je dat 
jaarlijks duizenden jonge kinderen te maken 
hebben met een vorm van kindermishandeling? 
En dat deze kinderen daar hun hele leven last van 
houden? Maak jij je zorgen om een kind? Ook jij 
kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/. 
 

Het is de week van het jonge kind. Wist je dat jaarlijks 
duizenden jonge kinderen te maken hebben met een 
vorm van kindermishandeling? En dat deze kinderen 
daar hun hele leven last van houden? 
https://www.zorgenomeenkind.nl/. 
 

15 mei  Internationale dag van het 
gezin  

Vandaag is het de internationale dag van het 
gezin. Dat klinkt gezellig, maar niet ieder kind 
heeft het geluk om in een warm gezin op te 
groeien. In de regio Hart van Brabant hebben 
ieder jaar meer dan 3000 kinderen te maken met 
huiselijk geweld of kindermishandeling! Maak jij 
je zorgen om een kind? Ook jij kunt iets doen! 
Kijk op https://www.zorgenomeenkind.nl/.  

Vandaag is het de internationale dag van het gezin. 
Dat klinkt gezellig, maar niet ieder kind heeft het 
geluk om in een warm gezin op te groeien Maak jij je 
zorgen om een kind in jouw buurt? Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

1 juni Nacht van het kind Op 1 juni blijft Nederland wakker om te denken 
aan de miljoenen kinderen die wereldwijd wakker 
liggen. Vanwege hun handicap, omdat ze ernstig 
ziek zijn, niet naar school kunnen of omdat het 
thuis niet veilig is. Wist je dat er in regio Hart van 

Op 1 juni staan we stil bij alle kinderen die wereldwijd 
wakker liggen. Vanwege hun handicap, omdat ze 
ernstig ziek zijn, niet naar school kunnen of omdat het 
thuis niet veilig is. Maak jij je zorgen om een kind? 
Ook jij kunt iets doen! Kijk op 
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Brabant ieder jaar meer dan 3000 kinderen niet 
veilig kunnen opgroeien omdat ze te maken 
hebben met huiselijk geweld of 
kindermishandeling? Maak jij je zorgen om een 
kind? Ook jij kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

11 juli Start zomervakantie Vandaag begint de zomervakantie voor de 
kinderen in onze regio. Dit is niet voor alle 
kinderen 'feest'. Want wat doe je als je je thuis 
niet veilig voelt, maar nergens anders naar toe 
kan? Alleen al in regio Hart van Brabant hebben 
ieder jaar meer dan 3000 kinderen te maken met 
kindermishandeling of huiselijk geweld. Maak jij 
je zorgen om een kind? Ook jij kunt iets doen! 
Kijk op https://www.zorgenomeenkind.nl/. 
 

De zomervakantie begint vandaag! Dit is niet voor alle 
kinderen 'feest'. Alleen al in regio Hart van Brabant 
hebben ieder jaar meer dan 3000 kinderen te maken 
met kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook jij 
kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/ 

24 augustus  Weer naar school  Vandaag gaan de kinderen in onze regio weer 
naar school! De meeste hebben een leuke 
vakantie achter de rug, maar helaas geldt dat niet 
voor ieder kind. Want wist je dat er gemiddeld in 
iedere schoolklas één kind te maken heeft met 
een vorm van kindermishandeling?  Maak jij je 
zorgen om een kind? Ook jij kunt iets doen! Kijk 
op https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

De scholen beginnen weer! Niet ieder kind heeft een 
leuke vakantie achter de rug… Wist je dat er 
gemiddeld in iedere schoolklas één kind te maken 
heeft met een vorm van kindermishandeling?  Ook jij 
kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

11 september Dag van de scheiding Vandaag is de dag van de scheiding. Het aantal 
echtscheidingen groeit en het probleem rondom 
echtscheidingen is groot. Wist je dat in Nederland 
ongeveer 16.000 kinderen ernstig last hebben 
van de scheiding van hun ouders? Strijdende 
ouders verhogen het risico op problemen bij het 
kind en kunnen een gezonde ontwikkeling van 
het kind ernstig verstoren. Maak jij je zorgen om 
een kind? Ook jij kunt iets doen! Kijk op 

Vandaag is de dag van de scheiding. Wist je dat in 
Nederland ongeveer 16.000 kinderen ernstig last 
hebben van de scheiding van hun ouders? Strijdende 
ouders verhogen het risico op problemen bij het kind. 
Maak jij je zorgen om een kind? Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/. 
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https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

21-25 
september 

Week tegen pesten Deze week is het de week tegen pesten. Wist je 
dat pesten ook voorkomt binnen gezinnen? Dat 
kinderen daardoor niet veilig kunnen opgroeien? 
In regio Hart van Brabant hebben ieder jaar meer 
dan 3000 kinderen te maken met huiselijk geweld 
of kindermishandeling!  Maak jij je zorgen om 
een kind? Ook jij kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/. 

Het is de week tegen pesten. Wist je dat pesten ook 
voorkomt binnen gezinnen? Dat kinderen daardoor 
niet veilig kunnen opgroeien? Maak jij je zorgen om 
een kind? Ook jij kunt iets doen, kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl/ 

5-11 oktober  Week van de opvoeding  Deze week is de week van de opvoeding met als 
thema Hand in hand. Want opvoeden doe je niet 
alleen, maar samen. Ook school, de 
sportvereniging, buren, vrienden en familie 
spelen een rol bij het opgroeien van een kind. 
Wist je dat het niet vanzelfsprekend is dat 
kinderen veilig in een gezin kunnen opgroeien? In 
regio Hart van Brabant hebben ieder jaar meer 
dan 3000 kinderen te maken met huiselijk geweld 
of kindermishandeling! Maak jij je zorgen om een 
kind? Ook jij kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl. 

Het is de week van de opvoeding. Opvoeden doe je 
niet alleen, maar samen. Met de school, 
sportvereniging, buren, vrienden en familie. Dat gaat 
niet vanzelfsprekend goed. Maak jij je zorgen om een 
kind? Kijk op https://www.zorgenomeenkind.nl. 

18-24 
november  

Week tegen 
kindermishandeling  

Vandaag start de Week tegen 
Kindermishandeling. In deze week vragen we 
extra aandacht voor kindermishandeling. Want 
dit komt meer voor dan de meeste mensen 
denken. Wist je dat in de regio Hart van Brabant 
ieder jaar meer dan 3000 kinderen te maken 
hebben met huiselijk geweld of 
kindermishandeling? Kijk voor het programma 
van de week op www.zorgenomeenkind.nl/week  

Vandaag start de Week tegen Kindermishandeling. In 
deze week vragen we extra aandacht voor 
kindermishandeling. Want dit komt meer voor dan de 
meeste mensen denken. Kijk voor het programma van 
de week op www.zorgenomeenkind.nl/week 

20 november Internationale dag van de 
rechten van het kind 

Vandaag is de internationale dag van de rechten 
van het kind. Eén van de basisrechten van 
kinderen is het recht op een veilig en gezond 

Het is de internationale dag van de rechten van het 
kind. Eén van de basisrechten van kinderen is het 
recht op een veilig en gezond leven. Dat is niet overal 
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leven. Wist je dat het niet vanzelfsprekend is dat 
kinderen veilig in een gezin kunnen opgroeien? In 
regio Hart van Brabant hebben ieder jaar meer 
dan 3000 kinderen te maken met huiselijk geweld 
of kindermishandeling! Maak jij je zorgen om een 
kind? Ook jij kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl. 

vanzelfsprekend. Maak jij je zorgen om een kind? Ook 
jij kunt iets doen! Kijk op 
https://www.zorgenomeenkind.nl. 
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