
Een veilig, warm thuis. Om op te laden, gezellig met de fa-
milie te eten en samen te ontspannen. Iets wat voor duizen-
den slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland helaas 
niet zo vanzelfsprekend is. In de afgelopen jaren ving Mo-
viera alleen al in Gelderland jaarlijks zo’n 500 slachtoffers 
van huiselijk geweld op in nood- en crisisbedden. De helft 
daarvan is nog maar een kind. Om vrouwen en kinderen op 
weg te helpen naar een leven zonder geweld is een goede 
noodopvang van groot belang.

De huidige opvang van Moviera in Oosterbeek is sterk verou-
derd. Daarom zijn we in 2020 in Arnhem begonnen met de 
bouw van een nieuwe opvang voor slachtoffers van huiselijk 
geweld in Gelderland.

Hier krijgen de vrouwen en kinderen een eigen thuis. Een 
woon- en slaapkamer waar ze zich terug kunnen trekken, maar 
ook gedeelde binnen- en buitenruimtes waar ze andere bewo-
ners op kunnen zoeken. Voor een kopje koffie, om samen te ko-
ken of lekker in de speeltuin te spelen. Het gebouw wordt niet 
alleen kindvriendelijk, maar ook rolstoelvriendelijk ingericht.

In totaal kunnen we op de nieuwe locatie straks 32 slachtoffers 
en maximaal 58 kinderen uit de regio opvangen. Om een nieu-
we start te maken en ‘aan hun tweede leven kunnen beginnen’, 
zoals Lamyae (31), moeder van drie kleine kinderen en al haar 
hele leven slachtoffer van geweld, het treffend omschrijft.   

De kosten hiervoor kan Moviera niet alleen dragen. Voor de 
inrichting van de nieuwe locatie zijn we grotendeels afhan-
kelijk van sponsorbijdragen. Het om een totaalbedrag van 
€366.500,-.  Helpt u ons mee deze nieuwe start van slachtof-
fers van huiselijk geweld vorm te geven?   

Het benodigde totaalbedrag hebben we opgeknipt in verschil-
lende pakketten die u (deels) kunt sponsoren. Het is uiteraard 
ook mogelijk om in aangepaste vorm een bijdrage in gelden 
of producten te leveren. We gaan hier graag over met u in 
gesprek. Uiteraard vertellen we u ook graag meer over onze 
activiteiten, cliënten en nieuwbouwlocatie in een nadere ken-
nismaking of presentatie. Neem gerust contact met ons op via 
fondsenwerving@moviera.nl.

Een kleurrijk, veilig thuis voor 
vrouwen en kinderen in Gelderland

Draag bij aan de inrichting van onze nieuwe
crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld

moviera
A A N P A K  H U I S E L I J K  G E W E L D

• Pakket kindermeubilair (15x)          €   600,-
• Pakket wasruimtes (4x)                    € 1.750,-
• Pakket slaapunit (35x)                      € 4.000,-
• Pakket woonunit (31x)                     € 5.500,-
• Gemeenschappelijke ruimtes          €40.000,-


