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Stop It Now! gaat preventief te werk

Anonieme hulplijn biedt pedofielen luisterend oor
Wie zich aangetrokken
voelt tot minderjarigen,
kan anoniem en gratis
terecht bij een hulplijn.
‘De problematiek moet
bespreekbaar worden.’

MYRTE DE DECKER
B R U S S E L I 0800/20050, dat is
het nummer van Stop It Now!. De
hulplijn voor wie worstelt met
seksuele gevoelens gericht op kin
deren, is sinds vrijdag actief. ‘Tot
nu toe was de aanpak vooral ge
richt op bestraffing en behande
ling achteraf. Nu gaan we ook pre

ventief te werk’, zegt Minne De
Boeck, criminologe van het Uni
versitair Forensisch Centrum
(UFC) verbonden aan het UZA.
De hulplijn wordt bemand
door gespecialiseerde medewer
kers. ‘Ze bieden een luisterend
oor. Niet iedereen met pedofiele
gedachten misbruikt immers kin
deren: een grote groep kan een ge
woon leven leiden en slaagt erin
goed om te gaan met de gevoe
lens’, zegt De Boeck.
Het uiteindelijke doel is om het
belang van de seksuele aantrek
kingskracht te laten afnemen. ‘Als
andere zaken voldoening geven,
zoals een job, hobby’s of sociaal le

ven, kan dat de seksuele aantrek
kingskracht van kinderen naar de
achtergrond laten verdwijnen. Je
kunt de windsterkte doen afne
men, maar de windrichting veran
der je niet.’

‘Je kunt de
windsterkte doen
afnemen, maar de
windrichting
verander je niet’
MINNE DE BOECK

Geen kliklijn
De hulplijn was vrijdag voor
het eerst bereikbaar en ontving
een achttal oproepen binnen. ‘Het
toont hoe nuttig deze lijn is. Als ze
ook maar een slachtoffer voor
komt, is ze al te verantwoorden’,
zegt psychiater Nils Verbeeck, ge
specialiseerd in de behandeling
van seksuele delinquenten.
Maar wat als de medewerkers

Criminologe (UZA)

vermoeden dat er strafbare feiten
zullen worden gepleegd, of al ge
pleegd zijn? ‘Dan kunnen zij dat
doorgeven aan politie en parket’,
zegt De Boeck. ‘Zijzelf respecteren
het beroepsgeheim van de hulpge
ver, maar de politie kan wel IP
adressen of telefoongegevens ach
terhalen als er gevaar is.’
‘Toch is dit nummer geen klik
lijn’, benadrukt ze. ‘We geven al
leen concrete info door, bijvoor
beeld van iemand uit de omgeving
die aan de alarmbel trekt.’
0800/20050 is beschikbaar
op dinsdag en vrijdagnamiddag
en op woensdagochtend

Vreemdelingenzaken

Schaak
kampioene
riskeert
uitwijzing
B R U S S E L I Karina Gulieva (10)
uit Geraardsbergen werd vorige
maand nog Belgisch kampioene
schaken bij de ‘meisjes jonger dan
12’. Nu dreigt ze samen met haar
jongere zus en ouders ons land te
worden uitgezet. ‘Hun asiel en
regularisatieaanvragen zijn alle
maal afgewezen’, klinkt het bij de
Dienst Vreemdelingenzaken. ‘En
goed kunnen schaken, is geen re
den om te mogen blijven.’
Karina was amper drie, toen
ze met haar ouders en jongere
zusje vanuit Rusland naar België
kwam. Haar ouders vroegen asiel
aan en vestigden zich in Ge
raardsbergen. Nadat een eerste
aanvraag was geweigerd, volgde
er een tweede. Nadien nog een
derde. Tussendoor probeerde het
gezin zijn verblijf op medische
gronden te regulariseren. Maar
enkele dagen geleden kwam de
politie hen melden dat ook hun
laatste aanvraag geweigerd is. ‘In
principe moet het gezin nu het
grondgebied verlaten’, bevestigt
de Dienst Vreemdelingenzaken.
Dat terwijl de kleine Karina
als kersverse schaakkampioene
een ticket heeft veroverd om ons
land te vertegenwoordigen op
het Europees kampioenschap in
Roemenië.
Volgens de Dienst Vreemde
lingenzaken heeft het dossier
een klassiek verloop gekend. Dat
het al zeven jaar aansleept, is
een gevolg van de vele procedu
res: drie asielaanvragen en even
veel aanvragen tot regularisatie
om medische redenen. ‘Omdat
de kinderen schoollopen, kunnen
ze wel nog aanvragen om tot het
einde van het schooljaar te mo
gen blijven. Maar langer blijven
tot ze een diploma hebben, is
niet mogelijk’, klinkt het. ‘En dat
het meisje uitblinkt met haar
schaakprestaties, is geen reden
om geregulariseerd te worden.’
(sdb, jl)

Samen met
telers
van bij ons

gaan we
voor een
volle
smaak

zo bent u zeker van
lekkere groenten voor
de laagste prijzen.

Meer weten? colruyt.be

