
Beste Marco, Ali en Jeroen,

Wat vervelend zeg, die rel bij The Voice: verschillende vrouwen deden aangifte van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Nu is medialand in rep roer. En jullie imago staat op het spel. 
Dat moet ongelofelijk balen zijn. Jullie proberen de boel recht te breien. Op jullie eigen manier. 
Ali ontkent, Marco reageert niet en Jeroen heeft excuses gemaakt. Ik weet niet wat of wie ik 
moet geloven, maar jullie doen in ieder geval je best om te redden wat er te redden valt. 

Troost je met de gedachte dat jullie niet de enigen zijn die van dit soort zaken beschuldigd worden. 
Er zijn namelijk behoorlijk wat mensen die zich schuldig maken aan seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Wisten jullie dat bijna de helft van alle vrouwen in haar leven een vorm van seksueel geweld 
meemaakt? En dat bijna 50% van de slachtoffers geen hulp zoekt? Dat komt meestal door schaamte, 
schuldgevoel of angst. Sommige van de vrouwen van The Voice lopen er ook al jaren mee rond. En 
waar kunnen die terecht nadat ze hun verhaal hebben gedaan? Meestal nergens. Dat weet ik helaas 
uit eigen ervaring. Want ook ik heb seksueel geweld meegemaakt. 

Slachtoffers kunnen niet direct in therapie, zoals jij, Jeroen. En als slachtoffers toch de moed 
verzamelen om hulp te vragen, staan ze maandenlang op een wachtlijst én krijgen ze de hulp die ze 
willen vaak niet vergoed. 

Slachtoffers van seksueel geweld hebben niets aan jullie excuses. Ze hebben ook niets aan meeleven-
de discussies aan de tafels van de talkshows. Want zodra de sensatie voorbij is, moeten slachtoffers 
nog beginnen aan hun verwerkingsproces. Er wordt veel over ze gepraat, maar weinig voor ze ge-
daan.

Slachtoffers hebben wél iets aan gratis ondersteuning in hun helingsproces van mensen die weten 
hoe het voelt. Daarom heb ik The Safe Space Club opgericht, vanuit mijn Stichting Together We Rise. 
The Safe Space Club helpt slachtoffers van seksueel geweld. Ons team bestaat uit ervaringsdeskundi-
gen. En dat is uniek in Nederland. Bij ons voelen slachtoffers zich begrepen en veilig. Dat maakt ons zo 
laagdrempelig. Wij weten vrouwen die geen hulp zoeken wél te bereiken. 

Maar daar is geld voor nodig. Met twee-en-een-halve ton zijn we aardig op weg. Daarmee kunnen 
we onze vrijwilligers een nette vergoeding geven. Want we doen het nu allemaal onbetaald en dat is 
niet vol te houden. We kunnen er mensen mee opleiden, groeien, verder professionaliseren en veel 
meer slachtoffers van seksueel geweld helpen dan we nu doen.

Dit is ons rekeningnummer: NL35 INGB 0006514686, ten name van Stichting Together We Rise

O ja, dit is geen afkoopsom. Het gaat niet om jullie imago. De vervuiler betaalt. En ook de vermeen-
de vervuiler in dit geval. Misschien vinden jullie dat niet eerlijk. Maar de wereld is soms gewoon niet 
eerlijk. Vraag dat maar aan alle meisjes en vrouwen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben 
meegemaakt. Die weten er alles van. 

Alvast bedankt.

Sara Alaoui-Dekker
www.thesafespaceclub.nl 
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