
Uitnodiging Reclaimed Voices!

Uitnodiging

Stichting Reclaimed Voices nodigt jou uit voor een informatie middag. 
Deze zal worden gegeven door Peter John Schouten en Loes Stolker van

het Instituut voor Psychodrama

Info Middag - Traumaseksualiteit - 24 maart 2018

De middag is bedoeld voor
slachtoffers van seksueel misbruik
binnen Jehovah’s Getuigen. Maar
ook wanneer je partner bent, vader,
moeder, betrokken familielid of
vriend(in) ben je van harte welkom!

Peter John Schouten en Loes
Stolker hebben 25 jaar lang
informatie verzameld in hun
hulpverlening aan vrouwen en
mannen die in hun jeugd te maken
hebben gehad met seksueel
misbruik.  



Iedereen vindt seksueel misbruik heel erg. 
Maar wat is er dan zo erg aan? 

Wat gebeurt er op zielsniveau tijdens de eerste seksuele handeling met
een kind door een volwassene?

In de (meestal zeer lange) tijd die ligt
tussen het moment van misbruik en het
moment dat de herinneringen
terugkomen, is de misbruik ervaring
niet weg maar ondergronds. Dat kan
zich manifesteren in zeer ernstige, niet
te onderschatten gevolgen.  

Zoals: traumaseksualiteit, leven met
een psychische dwarslaesie
(blokkade en gespletenheid) en vele
gevolgen voor relaties, lichaam,
psyche, seksualiteit, verslavingen.

HET VERWERKINGSPROCES

Verwerken is hard werken



Is het verwerken wel mogelijk? En zo ja, hoe dan?
In contact komen met wat er in stilte in je leeft
Dilemma’s doorwerken
De zes verbindingen met de dader verbreken
Leren leven zonder het misbruik op de achtergrond, betekenis geven,
vergeven

Peter John en Loes hebben een theorie en werkmodellen ontwikkeld, die zij
aanschouwelijk en op een levendige manier met jou willen delen. Want er is
weinig goede kennis over de schade, gevolgen en het verwerkingsproces van
seksueel misbruik. Met deze informatiemiddag willen wij bijdragen aan het
verspreiden van goede informatie over dit onderwerp. De middag is interactief
en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijd : Zaterdagmiddag 24 maart van 14:00 tot 17:00 uur (inloop 13:30) 
Plaats : Instituut voor Psychodrama, De Brink 6a, Cothen (bij Wijk bij

Duurstede)

Prijs : € 10,-- incl koffie, thee en koek. 
Aantal : Er is ruimte voor minimaal 10,  maximaal 22 personen 

 
Aanmelden: stuur een mail naar info@reclaimedvoices.org 
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