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Impressieverslag Ontmoetingsdag 2016 
 
Jaarlijks organiseert CoMensha de Ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel in 
Nederland. Op deze bijzondere dag worden alle deelnemers in het zonnetje gezet. 
De Ontmoetingsdag staat in het teken van inspiratie, ontspanning, plezier en natuurlijk ontmoeten. 
De locatie wordt met veel zorg uitgezocht door CoMensha; het moet een plek zijn waar slachtoffers 
zich veilig voelen, waar kinderen kunnen spelen en waar voldoende ruimte is voor alle workshops die 
worden gehouden. Dit jaar is er gekozen om in het Spoorwegmuseum in Utrecht elkaar te 
ontmoeten. Met een speciale trein die middenin het museum stopt kwamen rond 10.30u de eerste 
deelnemers binnen druppelen.. Het programma van de dag zag er als volgt uit: 
 
10.30-11.00 Inloop, ontvangst met koffie, thee en muffins van Baking Power! 
 
11.00-11.15 Welkom door Aldith Hunkar, dagvoorzitter en Ina Hut, directeur CoMensha. 
  Presentatie van ‘30 portretten én verhalen van slachtoffers van mensenhandel’. 
 
11.15-11.25 Toespraak door Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. 
 
11.25-11.35 Toespraak door Edith-Bernadette Poot, medewerker bij CoMensha en 

ervaringsdeskundige. 
 
11.45-12.45  Workshops voor de deelnemers: 

 Fotograferen met je smartphone 

 Body Balance 

 Gezonde Voeding 

 Kickboksen 
Workshop voor hulpverleners: ‘Seksualiteit bespreekbaar maken met uw cliënt’.  

 
12.45-13.45 Lunchpauze 
 
13.45-14.45  Workshops voor de deelnemers: 

 Mijn seksualiteit 

 Schilderen is doen 

 Zelfverdediging (perisai deri) 

 Heart Pillow workshop 
Voor hulpverleners: speeddate-sessie. 

 
14.45-15.00 Optreden van Cheyenne Toney, bekend van The Voice of Holland. 
 
15.00-15.05 Afsluiting door Aldith Hunkar en Ina Hut. 
 
15.00-17.00 Borrel, Versjes van Lars en vrije toegang tot het Spoorwegmuseum.  
 
 
Geert de Jong heeft voor ons deze dag vastgelegd op beeld met zijn camera. Hieronder volgt een 
impressie van de Ontmoetingsdag. Foto’s waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn gebracht 
worden nooit naar buiten toe gecommuniceerd in verband met de veiligheid.  
Uiteraard waren er dit jaar veel deelnemers die wel een mooie foto van zichzelf wilden laten maken 
door Geert, deze foto’s zijn naderhand aan de opvanginstellingen gegeven zodat zij ervoor konden 
zorgen dat de foto’s terecht zouden komen bij de juiste persoon. 
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Opening van de dag 
 
Iedereen werd verwelkomd met een lekkere 
muffin van Baking Power; een Amsterdams 
initiatief dat samen met kwetsbare vrouwen 
(waaronder slachtoffers van mensenhandel) 
heerlijke muffins bakt! 
 
 

 
 

 

Aldith Hunkar is ambassadeur van CoMensha en was vandaag de dagvoorzitter. Samen met Ina Hut, 

directeur bij CoMensha, opende zij de dag met een toespraak.  

   
Aldith Hunkar     Ina Hut 
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Corrinne Dettmeijer-Vermeulen, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen 
kinderen, heeft dit jaar iets verteld over het huidige beleid in Nederland en Europa van de aanpak 
van mensenhandel.  
 

 
 
 
En ook Edith-Bernadette Poot heeft dit jaar alle deelnemers weer weten te inspireren met haar 
krachtige verhaal over hoe zij zelf ooit slachtoffer was van een mensenhandelaar, maar 
tegenwoordig haar leven op de rit heeft door middel van life-planning.  
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Workshops 
 
De deelnemers konden 2 workshops naar keuze volgen. Alle workshopsleiders hebben vrijwillig een 
bijdrage geleverd aan de Ontmoetingsdag en ervoor gezorgd dat de dag voor iedereen onvergetelijk 
werd! Er was een workshop ‘fotografie met je smartphone’ waar iedereen tips & tricks kreeg om 
met je eigen smartphone mooie foto’s te maken. Er was een workshop over seksualiteit, waar vooral 
veel vrouwen aan meededen en waar een open gesprek werd gevoerd over hoe seksualiteit na 
slachtofferschap nu precies wordt ervaren. Er was een workshop schilderen, waar mensen à la Van 
Gogh bossen bloemen gingen naschilderen en er was een workshop waarin hartvormige kussentjes 
werden gemaakt die vrouwen met borstkanker kunnen gebruiken om de pijn onder hun oksel te 
verlichten. Er werd gekickbokst door zowel stoere mannen als vrouwen. Vele deelnemers hebben 
kennisgemaakt met de Indonesische vechtkunst Perisai Diri. De fitgirls and boys onder ons deden 
een workshop over gezonde voeding en bij body balance kon iedereen dansen en bewegen op 
heerlijke muziek. Kortom, er was veel te beleven voor iedereen!  
 
 

 
Workshop schilderen 
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Workshop kickboksen 

 
Heart Pillow Workshop 
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Workshop Perisai Deri 

 
 

Entertainment voor kinderen 
 
Ook voor de kinderen was er de hele dag iets leuks te doen. We zaten natuurlijk in een schitterend 
museum, dus de kinderen konden de hele dag door (onder begeleiding) het museum in.  
Er kwam een ballonnenkunstenaar langs, die de hele dag gekke dieren heeft gemaakt van ballonnen 
en daarmee de lachers op zijn hand had. De kinderen konden geschminkt worden en er waren meer 
dan genoeg knutselspullen en spelletjes waar ze zich mee hebben kunnen vermaken. 
Aan het eind van de dag bleek dat er ook nog een spontaan dansgroepje was ontstaan! Dus 1 keer 
raden wat de spetterende afsluiting van de dag was… Inderdaad, een geweldig optreden voor alle 
deelnemers en hulpverleners van 5 dappere kinderen!  
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De generale repetitie voor de dansshow! 

 

 
Workshop voor hulpverleners 
 
De hulpverleners die mee zijn gekomen om de deelnemers te begeleiden, kregen ook twee 
workshops aangeboden. In de eerste workshop leerden zij hoe belangrijk het is om met cliënten die 
slachtoffer zijn geweest van mensenhandel over seksualiteit te praten en dit onderwerp uit de 
taboesfeer te halen. Tijdens de tweede workshopronde was er een speeddate zodat hulpverleners 
van verschillende organisaties elkaar beter leerden kennen, ervaringen konden uitwisselen en lekker 
konden netwerken onder het genot van een kopje koffie met natuurlijk een muffin van Baking 
Power.  
 

Afsluiting van de dag 
 
Rond 15u waren alle workshops afgelopen en kwam Cheyenne Toney optreden. Tussen de 
borrelende deelnemers zong zij de sterren van de hemel. Opeens begon er een man te breakdancen 
en vervolgens begon een groepje vrouwen de salsa te dansen en zo ontstond er een feestje! 
Mensen waren aan het zingen, dansen en lachen.  
Ook was Lars er, een bekende dichter die voor iedereen een persoonlijk gedichtje op maat maakte 
om mee naar huis te nemen! 
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Cheyenne Toney zong de sterren van de hemel 

 

 
 
Wij willen iedereen enorm bedanken om samen met ons deze Ontmoetingsdag voor slachtoffers van 

mensenhandel mogelijk te maken! 
 

Tot volgend jaar! 
 

CoMensha 
www.mensenhandel.nl  

ontmoetingsdag@comensha.nl  

http://www.mensenhandel.nl/
mailto:ontmoetingsdag@comensha.nl

