Kerkrade, 13 mei 2019
Betreft: voorlichting Loverboys

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
“Loverboys zijn Mensenhandelaren"
U heeft het mis als U denkt dat loverboys alleen actief zijn in de grote steden. Ook in deze regio is de
kans aanwezig dat jongeren in aanraking komen met loverboy praktijken: binnen school, het
uitgaansleven, internet, social media etc.
Veelal jongens die meisjes verleiden, afhankelijk maken en ze gebruiken voor prostitutie, drugs
runnen, heling, diefstallen en het afsluiten van leningen en abonnementen. Dit wordt ook wel
uitbuiting genoemd. Ook jongens kunnen uitgebuit worden!
Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn: Je vriendin heeft nieuwe, dure, misschien zelfs sexy kleding en
spullen. En je weet niet hoe ze aan het geld komt. Je vriendin liegt en verzint smoesjes of hij/zij wilt
zodat zij kan spijbelen, of ergens anders blijft slapen.
Deze week is er voor deze problematiek aandacht op school. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten op
onze school zal er met de 3e jaars leerlingen intensief ingezoomd worden hoe jongeren slachtoffer
kunnen worden, de werkwijze van deze loverboys, hoe je als jongere signalen kan herkennen en hoe
verder eventueel te handelen als je zelf, je vriend(in) mogelijk slachtoffer is van uitbuiting en waar je
terecht kan. Ook zullen de docenten van onze school voorlichting krijgen over hoe te signaleren, wat
te doen en waar hulp te kunnen vragen!
Deze voorlichting zal gegeven worden door Marlies Levels van Expertisebureau Helse Liefde in
samenwerking met de gemeente Kerkrade, in het kader van “Helse Liefde”….aanpak loverboys
provincie Limburg. De Provincie Limburg, wil samen met gemeenten en andere organisaties een vuist
maken tegen deze vorm van mensenhandel. Op de volgende momenten is de voorlichting.
Donderdag 16 mei
Lesuur 1 en 2: Hk3z, Hens lokaal 015
Lesuur 3 en 4: Htl3, Offe, lokaal 015
Vrijdag 17 mei
Lesuur 1 en 2: Hb3za en Hb3zb, Jann en Jacl, lokaal 015
Lesuur 3 en 4: Hb3d en Hk3d, Gema
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Ralph Cobben
Teamleider leerjaar 3 en 4

