PAG-ASA
25 jaar hulpverlening
aan slachtoffers van
mensenhandel

VOORWOORD
25 jaar geleden kwamen onze oprichters samen om een naam en logo voor hun nieuwe organisatie te
ontwerpen. Gewapend met potlood en papier kozen ze de vogel als symbool voor vrijheid. Geïnspireerd door
de kracht van de slachtoffers kozen ze de naam PAG-ASA, dat hoop betekent in het Filipijns. De hoop op een
betere toekomst, op een wereld waar mensenhandel niet langer bestaat…
Sindsdien hebben we samen met onze vogel een boeiende reis gemaakt, met talrijke ontmoetingen, ervaringen
en uitdagingen. Meer dan 1.500 slachtoffers vonden hun toevlucht bij PAG-ASA. We hebben veel geleerd van
elk van deze begeleidingen, alsook van onze fouten en onze successen. Onze aanpak en methodologie werden
verder aangepast aan de behoeften van de slachtoffers en aan de nieuwe politieke en wetgevende realiteiten.
Over de jaren heen werden onze visie en missie bevestigd en versterkt. We zijn dan ook nooit blijven stilstaan.
Ook op financieel en infrastructureel vlak hebben we ervoor gezorgd dat onze organisatie voldoende sterk zou
zijn. Goede werkomstandigheden zijn essentieel opdat ons team geëngageerde medewerkers zich ten volle
kan focussen op onze centrale opdracht: de opvang en begeleiding van slachtoffers.
Als idealisten dromen we ervan dat PAG-ASA binnen 25 jaar geen bestaansreden meer heeft, dat we onze
deuren mogen sluiten, dat er tegen dan geen mensenhandel meer is. In afwachting daarvan zetten we de
strijd tegen mensenhandel verder, samen met onze partners, en blijven we ijveren voor de rechten van alle
slachtoffers. Ook onze vogel staat paraat om samen nieuwe horizonten te ontdekken!
Heidi De Pauw (Voorzitter) en Sarah De Hovre (Directeur)
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Eerste slachtoffer
in ons opvanghuis

Bezoek van
Koning Albert
—
Opstart ambulante
begeleidingsdienst

Oprichting
van PAG-ASA

1994

1995

Ministeriële
Omzendbrief
7/7/1994:
modaliteiten
aflevering
verblijfsdocumenten
aan slachtoffers

Eerste veroordelingen van
mensenhandelaars waarvan
slachtoffers in begeleiding
bij PAG-ASA

1996

Erkenning als
“opvanghuis” door de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
van Brussel

1997

1998

Wet 13/04/1995:
specifieke vormen
van mensenhandel
zijn ingevoerd in
Vreemdelingenwet en
Strafwetboek.
Ministeriële Richtlijnen
13/01/1997 : bijstand
voor slachtoffers die
meewerken met justitie
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Erkenning om
in recht op te
treden in naam
van PAG-ASA

1999

Opstart transitwerking
—
Eerste burgerlijke
partijstelling door
PAG-ASA in een
mensenhandelrechtszaak
—
Eerste partnerschap
in een Europees
project
500ste
slachtoffer
opgevangen

2000

2001

VN Protocol 15/11/2000:
preventie, bestrijding en
bestraffing van mensenhandel
“Palermo Protocol”

2003

Erkenning als “dienst voor
begeleid wonen” door
de Gemeenschappelijk
Gemeenschapscommissie
van Brussel

Erkenning door KB
als gespecialiseerd
centrum voor
slachtoffers
mensenhandel
—
Lid van EU Civil
Society Platform
Against Human
Trafficking

1.000ste
slachtoffer
opgevangen
Bezoek van
Koningin Paola
—
Verhuis naar
huidige kantoren

2004

EU-Richtlijn 2004/81/EG:
toekenning
verblijfsdocumenten
voor niet-EU burgers
die slachtoffer zijn van
mensenhandel
Ministeriële Omzendbrief
17/04/2003:
hulpverlening aan
slachtoffers die
meewerken met justitie
nader bepaald

2005

2007

2008

2010

Ministeriële Omzendbrief
Wet 10/08/2005:
26/09/2008:
mensenhandel als
multidisciplinaire
autonoom misdrijf
aanpak van strijd tegen
ingevoerd in het
mensenhandel
Strafwetboek
—
Raad van Europa Verdrag
No. 197 d.d. 16/05/2005:
inzake bestrijding van
mensenhandel
EU-Richtlijn 2011/36/EU:
bescherming en bijstand
voor alle slachtoffers van
mensenhandel

Opstart
PAG-ASA café

Opstart
woonprojecten
‘Huurwarborgfonds’
en ‘Wooncoaching’

Bezoek van
Koningin Mathilde

2011

2012

2014

2013

2016

2017

2018

Ministeriële
Omzendbrief 23/12/2016:
multidisciplinaire
aanpak van strijd tegen
mensenhandel verder
uitgewerkt
EU-Richtlijn 2012/29/EU:
minimumnormen voor
rechten, ondersteuning
en bescherming van
slachtoffers van strafbare
feiten
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WAARDEN

VISIE EN OPDRACHT

WERKPRINCIPES

Visie: PAG-ASA beoogt een samenleving waar uitbuiting en mensenhandel niet langer bestaan. Zolang die ideale
samenleving niet bestaat, werkt PAG-ASA mee aan een samenleving waar mensen opkomen tegen de uitbuiting
van anderen, waar mensenhandelaars door de overheid streng aangepakt worden, en waar ieder slachtoffer
van mensenhandel toegang krijgt tot een aangepaste hulpverlening, zodat hij/zij de kans krijgt een nieuw leven
op te bouwen.
Opdracht: PAG-ASA zet zich in voor alle (potentiële) slachtoffers van mensenhandel. Hierin zien wij een dubbele
opdracht. Onze eerste opdracht bestaat uit het zorgen voor een kwalitatieve hulpverlening aan slachtoffers van
mensenhandel. Dit houdt in: onthaal, opvang en begeleiding op maat, op korte en lange termijn, met het oog op
herstel en (re-) integratie in de maatschappij, in België of in het thuisland. Onze tweede opdracht bestaat uit het
actief meewerken aan de strijd tegen mensenhandel op nationaal en internationaal niveau. Dit doen we enerzijds
via samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten, zowel op het terrein als op beleidsvlak, en anderzijds via
bewustmaking, informatie, vorming, en adviesverlening.

Gelijkheid

Engagement

Slachtoffer
centraal

Transparantie

Pluralisme

Respect

Integrale, duurzame
begeleiding op maat

Samenwerking
in partnerschap

Empowerment
en autonomiebevordering

Discretie en
beroepsgeheim

SAMENWERKING
PAG-ASA is één van de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel in België, die door de overheid erkend en gemandateerd zijn om slachtoffers van mensenhandel te begeleiden in het kader van de bijzondere
beschermings- en bijstandsprocedure. PAG-ASA werkt dan ook nauw samen met alle partners van de multidisciplinaire ketenaanpak in de strijd tegen mensenhandel.
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Openheid

Vertrouwen

Respect voor weten regelgeving

Dialoog en
participatie
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3 VAN DE 1.507
Trisha* (Filippijnen) kwam in
België toe wanneer ze 15 jaar oud
was. Vier jaar lang werkte ze voor
een gezin. Ze zorgde voor de kinderen en het huishouden, 16 uur
per dag, 7 dagen per week. Op
een dag werd het teveel en kon
ze vluchten. Ze vroeg de politie
om hulp en werd naar PAG-ASA
gebracht. Ze bleef 5 jaar in begeleiding. Het was niet altijd gemakkelijk, maar ze realiseerde haar
droom: ze ging studeren en werkt
nu als verpleegster.
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ONZE HULPVERLENING AAN SLACHTOFFERS
Joyce* (Nigeria) kwam in België
toe met het idee dat ze in een
kapsalon zou werken. Dat is wat
haar werd voorgespiegeld voor het
vertrek. Maar ze moest aan de slag
in de prostitutie om haar reis terug
te betalen. Ze wilde niet, maar had
geen andere keuze. Toen de politie haar tijdens een controle aantrof, was ze ontzettend bang om
teruggestuurd te worden omdat ze
geen verblijfsdocumenten had. De
politie bracht haar naar PAG-ASA.
Vandaag heeft ze verblijfsdocumenten, huurt ze een appartement
en volgt ze een opleiding om kok
te worden. Ze wordt nog begeleid in het kader van haar juridisch
dossier.

Mohamed* (Marokko) wist exact
hoe lang hij in het bouwbedrijf
had gewerkt toen hij bij PAG-ASA
aangemeld werd: 1 jaar, 4 maanden
en 6 dagen. Hij moest ter plaatse
slapen in het magazijn, waar geen
sanitair was, en werkte 6 dagen
per week zonder enige bescherming. De sociale inspectie vond
hem tijdens een controle. Hij werd
naar PAG-ASA gebracht. Hij bleef
6 jaar in begeleiding. Zijn werkgever werd schuldig bevonden door
de rechtbank en betaalde hem een
schadevergoeding.

Onthaal en
aanmeldingen

Opvanghuis

Juridische en
administratieve
begeleiding

Psychosociale
begeleiding
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ONTHAAL EN AANMELDINGEN
Onder ‘aanmelding’ verstaan we elke hulpvraag die bij PAG-ASA binnenkomt;
dat kan via telefoon, fax, e-mail, of bezoek aan onze kantoren. Elke aanmelding
wordt met zorg behandeld; elke hulpvrager verdient immers een kwaliteitsvol
antwoord krijgt. Niet alle aanmeldingen betreffen echter situaties van mensenhandel: voor een groot deel ervan is reeds bij het eerste contact duidelijk dat
het gaat om een andere problematiek. In deze gevallen wordt samen met de
hulpvrager gezocht naar een mogelijke oplossing en doorverwijzing naar een
geschikte dienst. Bij elke aanmelding met een mogelijke indicatie van mensenhandel, zetten wij de nodige stappen om de situatie van het (potentieel)
slachtoffer verder uit te klaren. Wanneer er duidelijke indicaties mensenhandel
aanwezig zijn, wordt samen met de aanmelder en het (potentieel) slachtoffer
bekeken of een opname door PAG-ASA al/niet gewenst is.

7.144
TOTAAL AANTAL
AANMELDINGEN

24/7

Oorsprong van de geregistreerde
aanmeldingen in de laatste 5 jaar
Persoon zelf

583

Sociale sector

304

Gerechtelijke diensten

278

Privépersoon

260

Juridische diensten

117

Diensten voor NBMV*

89

Sector asiel en vreemdelingen

83

Medische sector

64

Onbekend - niet geregistreerd

67

Sürya / Payoke

57

Diplomatieke sector

2018

431

2012
2000

2008

371

369

404
2016

325
2004

272

1995

30

7

Evolutie aantal aanmeldingen
in de afgelopen 25 jaar

BESCHIKBAARHEID VIA SYSTEEM
VAN PERMANENTIE
*NMBV = Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen
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BEGELEIDINGEN
Aankomen bij PAG-ASA betekent voor de slachtoffers het begin van een nieuw
hoofdstuk. Een hoofdstuk dat ze met volle moed aanvatten, een traject dat hen
zal helpen de trauma’s naast zich te laten en de controle op hun leven terug te
vinden. Daarom bieden we elk slachtoffer integrale begeleiding op maat:
• Integraal omdat de begeleiding drie verschillende luiken omvat (administratief, juridisch en psychosociaal) en betrekking heeft op alle levensdomeinen
van de persoon.
• Op maat omdat de begeleiding aangepast is aan de behoeften, vaardigheden,
persoonlijkheid en individuele context van elke persoon.
Als versterking van de individuele begeleiding zet PAG-ASA ook in op groepswerking. Herstel na uitbuiting betekent ook een nieuw sociaal leven opbouwen:
nieuwe vriendschappen creëren is essentieel om het isolement te verbreken.
Daarom organiseren we regelmatig groepsactiviteiten, zowel in het opvanghuis
voor de bewoners, als daarbuiten met onze ‘ambulante’ cliënten die niet langer
in het opvanghuis wonen.
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Evolutie aantal nieuwe begeleidingen
in de afgelopen 25 jaar

1.507

TOTAAL AANTAL SLACHTOFFERS
DIE IN BEGELEIDING ZIJN GESTAPT
BIJ PAG-ASA

2003
2000

83

96

JAAR
DUUR VAN EEN
TYPE-BEGELEIDING

AANTAL SLACHTOFFERS DAT
PAG-ASA JAARLIJKS BEGELEIDT

2007

74

200 3à5

2018

68

2012

63
2016
1995

12

43

1

DAG
DUUR VAN
DE KORTSTE BEGELEIDING

RECORDS

+20

JAAR
DUUR VAN DE LANGSTE
BEGELEIDING (NOG LOPEND)
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OPVANGHUIS
Ons opvanghuis is een plek waar rust en veiligheid centraal staan, waar slachtoffers de tijd hebben om te herstellen. Het is een soort tussenstop, waar ze
op eigen ritme kunnen nadenken over de toekomstperspectieven en hun eerste
stappen kunnen zetten op weg naar een nieuw leven. Het opvanghuis staat open
voor iedere persoon die geïdentificeerd wordt als slachtoffer van mensenhandel,
ongeacht nationaliteit, geslacht of type uitbuiting. Zowel vrouwen, als mannen,
als kleine gezinnen kunnen worden opgevangen. Bijgevolg vangen wij een zeer
divers publiek op. Hiervoor beschikt het opvanghuis over 16 individuele slaapkamers, met elk een privé-badkamer. Daarnaast is er een gemeenschappelijke
verdieping met gedeelde keuken, leefruimte, en creatief atelier.

“
14

16

INDIVIDUELE KAMERS

5.417

4à6

MAANDEN
DUUR VAN EEN
GEMIDDELD VERBLIJF

AANTAL OVERNACHTINGEN
(2018)

97%

HOOGSTE BEZETTINGSGRAAD
(DIT WAS IN 2012*)

RECORDS

1

NACHT
KORTSTE VERBLIJF

409

NACHTEN
LANGSTE VERBLIJF

Ik woon niet meer in het opvanghuis en heb nu een eigen
appartement en een job. Maar alle goede momenten uit
het opvanghuis blijven in mijn hart.”
SOFIA*, BULGARIJE, UITGEBUIT IN ANTWERPEN

25 JAAR PAG-ASA

* Dit betekent dat het opvanghuis bijna continu volzet was. Wanneer ons opvanghuis volzet is, zoeken we naar alternatieve (tijdelijke) opvang,
steeds in functie van de context, noden en behoeften van het betrokken slachtoffer. In uitzonderlijke situaties bestaat de mogelijkheid om
tijdelijk in “overtal” te gaan en onze capaciteit te verhogen tot 18 bewoners.
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JURIDISCH EN ADMINISTRATIEF LUIK
Het juridisch luik heeft voornamelijk betrekking op de gerechtelijke procedure. Dit wil zeggen:
het slachtoffer bijstaan bij het afleggen van verklaringen of het neerleggen van een klacht, hem/
haar informeren over de stand van zaken van het onderzoek, en hem/haar in contact brengen
met een advocaat. De nauwe samenwerking met politie en inspectie, alsook met parket en
arbeidsauditoraat, stelt ons in staat om de belangen van de slachtoffers te beschermen.
Wanneer een slachtoffer bij PAG-ASA aankomt zonder verblijfsdocumenten, is er ook een belangrijk
administratief luik dat betrekking heeft op de aanvraag (en verlenging) van verblijfsdocumenten
bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van de beschermingsprocedure voor slachtoffers
van mensenhandel. PAG-ASA zet dan alle noodzakelijke stappen voor het bekomen van
(tijdelijke) verblijfsdocumenten en werkvergunningen.

“

Ik ben altijd positief verrast door de veerkracht die de slachtoffers
hebben. Na de trauma’s en al wat ze hebben meegemaakt, vinden zij
toch de innerlijke kracht om zichzelf en hun leven weer op te bouwen.”

LAATSTE
5 JAAR:

147

RECHTSZAKEN* TEGEN MENSENHANDELAARS IN DOSSIERS GEVOLGD
DOOR PAG-ASA

98

NIET-BELGISCHE SLACHTOFFERS DIE
GEREGULARISEERD WERDEN OP BASIS
VAN DE PROCEDURE ‘MENSENHANDEL’
OF OP BASIS VAN ‘HUMANITAIRE
REDENEN’

52

DOSSIERS* DIE NIET TOT EEN
PROCES HEBBEN GELEID WEGENS
KLASSERING ZONDER GEVOLG OF
BUITENVERVOLGINGSTELLING

25

SLACHTOFFERS DIE GEKOZEN
HEBBEN VOOR EEN VRIJWILLIGE
TERUGKEER NAAR HUN
THUISLAND

16

AANTAL BURGERLIJKE
PARTIJSTELLINGEN DOOR
PAG-ASA

EMILY*, BEGELEIDER BIJ PAG-ASA
* Een rechtszaak betekent hier dat een dossier door het openbaar ministerie naar de rechtbank wordt gebracht voor feiten mensenhandel.
Na behandeling kan een veroordeling volgen, alsook een gedeeltelijke of volledige vrijspraak. In één dossier kunnen meerdere slachtoffers betrokken zijn.
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PSYCHOSOCIAAL LUIK
De psychosociale begeleiding (residentieel of ambulant) heeft betrekking op de verschillende
levensdomeinen die aan bod komen naargelang de noden van de persoon. We ondersteunen
elk slachtoffer in de ontwikkeling van een eigen toekomstproject. De begeleiding bevordert de
praktische zelfredzaamheid en mentale weerbaarheid zodat de persoon op termijn zo goed
mogelijk zelfstandig kan functioneren. Wanneer het slachtoffer niet (of niet langer) in ons
opvanghuis verblijft, verloopt de begeleiding ambulant. De persoon heeft regelmatig afspraken
met zijn/haar begeleider; dat kan bij de persoon thuis, bij PAG-ASA of op verplaatsing. De
frequentie van de contacten varieert naargelang de context en noden van elke persoon (dagelijks,
wekelijks, tweewekelijks, of maandelijks).
We werken nauw samen met andere organisaties, hetzij wanneer de hulpvraag onze expertise
overstijgt, hetzij wanneer hun hulpaanbod complementair is met dat van PAG-ASA. Slachtoffers
kunnen op deze manier een nieuw sociaal netwerk creëren, zodat ze na een
paar jaar verder kunnen zonder PAG-ASA.

1.024

TOLK-UREN PER JAAR (2018)

18

25 JAAR PAG-ASA

180

Slachtofferbeleving

Gezondheid
en welzijn

Sociaal netwerk

Dagbesteding

Taal en
inburgering

Opleiding en
tewerkstelling

Huisvesting

Administratie
en financiën

UREN INDIVIDUELE GESPREKKEN
PER MAAND (2018)
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PROFIEL VAN SLACHTOFFERS
Onze cijfers illustreren dat er geen ‘type’ slachtoffer bestaat: man of vrouw;
meerderjarig of minderjarig; Belg, EU-burger of derdelander; iedereen kan
slachtoffer zijn van mensenhandel. Ook leeftijd, geslacht, opleidingsniveau,
nationaliteit of sociaaleconomische achtergrond, hebben geen invloed. Wel
hebben veel slachtoffers een bijzondere kwetsbaarheid, die zich in verschillende
vormen kan uiten: sociaal, familiaal en/of economisch; een verslaving aan alcohol,
drugs, en/of medicijnen; of een lichte tot zware mentale beperking.
Eén ding hebben ze gemeen. Ze hebben allemaal dezelfde droom, die van
een betere toekomst... en dan het ongeluk een gewetenloze persoon tegen te
komen die misbruik maakt van deze droom!

12%
KINDEREN
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25 JAAR PAG-ASA

88%

62%
VROUWEN

Evolutie aantal vrouwen/mannen
in de afgelopen 25 jaar
1995

2000

2006

2010

2014

2018

12 0

64 19

29 39

23 22

31 47

25 43

38%
MANNEN

VOLWASSENEN
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NATIONALITEIT VAN SLACHTOFFERS
358
Europese Unie
België
Bulgarije
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
GrootBrittannië
Hongarije
Joegoslavië
(voormalig)
Kroatië
Letland
Spanje
Kroatië
Litouwen
Polen
Portugal
Roemenië
Slovakije
Slovenië

325
Azië
Afghanistan
Bangladesh
China
Filippijnen
India
Indonesië

22

Irak
Iran
Jordanië
Kazachstan
Kirgizië
Nepal
Oezbekistan
Pakistan
Palestina
Rusland
Sri-Lanka
Syrië
Tadzjikistan
Thailand
Tibet
Vietnam

287
Sub-Sahara
Afrika
Angola
Benin
Burkina Faso
Congo (Zaïre)
Eritrea
Ethiopië
Ghana
Guinea
Guinee-Bissau
Ivoorkust
Kaapverdië
Kameroen
Kenya
Lesotho
Liberia

25 JAAR PAG-ASA

Madagaskar
Mali
Mauritius
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Soedan
Somalië
Tanzania
Togo
Tsjaad
Zuid-Afrika

187
Noord-Afrika
Algerije
Egypte
Marokko
Tunesië

208
Europa
(buiten EU)
Albanië
Armenië
Bosnië
Georgië
Kosovo

Macedonië
Moldavië
Oekraïne
Servië
Turkije
Wit-Rusland

24% 22%
EUROPESE UNIE

103
Latijns-Amerika
Argentina
Bolivia
Brazilië
Colombia
Dominicaanse
Republiek
Equateur
Haïti
Honduras
Jamaica
Mexico
Peru
Venezuela

1

AZIË

20% 14%

SUB SAHARA AFRIKA

EUROPA (BUITEN EU)

13%

7%

NOORD-AFRIKA

LATIJNS-AMERIKA

Noord- Amerika
Verenigde
Staten
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6 MEEST VOORKOMENDE NATIONALITEITEN
Evolutie
Roemenië

137

27

22

Marokko

136

45

Nigeria

122

1
China

106

Albanië

104

Bulgarije

104

41

34
8

2009 — 2013
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37

9

16

38

29

25

22
11

1999 — 2003

47

14

42

12

1995 — 1998
PAG-ASA heeft slachtoffers begeleid afkomstig uit 98 verschillende landen. Daarvan
springen er 6 in het oog met elk meer dan
100 slachtoffers. Deze nationaliteiten blijven
voorkomen over de jaren heen, met periodieke schommelingen.

42

24
14

11

8

40

2004 — 2008

40
25
15
3

7

Roumanië

Marokko

China

Nigeria

Bulgarije

Albanië

2014 — 2018
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PLAATS VAN UITBUITING
Overal in België kunnen slachtoffers uitgebuit geweest zijn. Meestal wordt het onderzoek voor
feiten mensenhandel opgestart op het parket of het arbeidsauditoraat van de plaats waar de
feiten gepleegd zijn.
De opdracht van PAG-ASA is niet territoriaal gebonden. Bijgevolg kan PAG-ASA opvang en
begeleiding bieden aan slachtoffers ongeacht de plaats waar zij in België uitgebuit zijn. Hierbij
werken we nauw samen met politie, inspectie en justitie over alle gerechtelijke arrondissementen
heen. Het gebeurt immers dat een slachtoffer dat bijvoorbeeld uitgebuit werd in Antwerpen
zich aldaar onveilig voelt en doorverwezen wordt naar Brussel of Luik (of omgekeerd). Het
kan ook gebeuren dat het opvanghuis van PAG-ASA volzet is en dat een slachtoffer daarom
doorverwezen wordt naar onze partners Payoke of Sürya (of omgekeerd). Elke situatie wordt
bekeken in functie van de individuele context, noden en behoeften van het slachtoffer.

“
26

Ik werkte buiten, waar iedereen me kon zien, maar niemand
stelde zich vragen over mijn werkomstandigheden.”
CRISTO*, SENEGAL, UITGEBUIT IN GENT

25 JAAR PAG-ASA

29

WEST - VLAANDEREN

40

OOST - VLAANDEREN

29

ANTWERPEN
BXL

143
7 13

LEUVEN

3

BRABANT - WALLON

HAINAUT

Aantal slachtoffers
per gerechtelijk
arrondissement
(laatste 5 jaar)

8

6

LIMBURG

14
LIÈGE

EUPEN

NAMUR

0

0

LUXEMBOURG
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TYPE UITBUITING

Evolutie aantal per type uitbuiting
in de afgelopen 25 jaar
1995

42%

SEXUELE UITBUITING

40%

ECONOMISCHE UITBUITING

15%

VERZWAARDE MENSENSMOKKEL

2%

GEDWONGEN BEDELARIJ

1%

2000

2005

2010

2015

2018

12

40

28

14

18

9

0

21

22

23

29

45

0

16

12

7

6

10

GEDWONGEN PLEGEN
VAN MISDRIJVEN
Sexuele uitbuiting

Economische uitbuiting
Verzwaarde mensensmokkel
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VORMING EN BEWUSTMAKING
Wij bieden vormingen aan, alsook bewustmakingsmateriaal, voor
professionals die in contact staan met risicogroepen en/of (potentiële) slachtoffers. PAG-ASA krijgt regelmatig vormingsaanvragen,
zowel van partners als van andere organisaties. We proberen altijd
positief in te gaan op deze vragen voor zover we voldoende middelen
hebben. Vorming en bewustmaking zijn immers essentieel: wanneer
professionals bewust zijn van de problematiek en indicatoren herkennen die kunnen wijzen op een potentiële situatie mensenhandel, dan
kunnen ze slachtoffers helpen hun weg te vinden naar een gespecialiseerd centrum.

LAATSTE 5 JAAR:

4.018
GEVORMDE PROFESSIONALS

390

UREN VORMING GEGEVEN
DOOR PAG-ASA
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BEZOEKEN VAN INTERNATIONALE
DELEGATIES AAN PAG-ASA

Professionals die een
vorming gevolgd hebben
Lokale en federale politie • Regionale en federale sociale inspectie • Magistraten • Parketjuristen Voogden
Ambtenaren • Advocaten • Medewerkers FEDASIL en Rode Kruis opvangcentra • Sociale diensten
Jeugdinstellingen • Ziekenhuizen • Sociaal werkers • OCMW • Straathoekwerkers
Dienst Vreemdelingenzaken • FOD Justitie • NBMV diensten • Jeugdzorg • Jeugdwerkers
Sociaal verpleegkundigen • Gemeentebesturen • EU-instellingen • VN-instellingen • Ambassadepersoneel
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ONS TEAM
Directeur
Sarah De Hovre

Psychosociale
medewerkers
Anne-Sophie
Annelies
Ayako/Zoï
Eva
Joke
Judith
Liesbeth
Maaike/Tim
Marc
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Administratie,
Financiën en
Infrastructuur
Bénédicte
Lien
Marleen
Nathalie
Patrick/Jean-Marc
Sylvette

Vorming en
Communicatie
Ilse
Mara

Juridische
medewerkers
Anna
Anne-Marie
Liesbeth
Mary
Sally

Vrijwilligers
Alina
Amy
Carmelo
Céline
Charlotte

Clara
Elle
Giulia
Jean-Marie
Karel
Katarina
Lieve
Marie
Mike
Olivia
Ornella
Roos
Simon
Teodora

Raad Van Bestuur
Heidi De Pauw - Voorzitter
Johnny De Mot - Erevoorzitter
Anne-Marie Claeys
Jozef De Witte
Lieven Denys
Ingrid Pelssers
Johan Vangenechten
Vertegenwoordiger Federaal
Migratiecentrum Myria
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MEDEWERKERS

8

BESTUURDERS

19

VRIJWILLIGERS
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MET DE STEUN VAN

Met dank aan onze individuele schenkers en de organisaties
die ons doorheen de jaren financieel gesteund hebben:
Cera • Euroclear Belgium • Fonds Cecilia Ramos • Innerwheel II Antwerpen • Samilia Foundation
Soroptimist International Belgium • Stichting Koningin Paola • Talitha Koum • United Fund for Belgium
Zusters van Liefde Roeselaere • Vzw De Overmolen • Vzw Oever • Vzw Welzijnszorg
Indien u ons financieel wil steunen, kan u een gift storten op het rekeningnummer
BE20 0011 7035 9156 op naam van PAG-ASA vzw. PAG-ASA mag attesten voor

Ce rapport est aussi disponible en français
Via: info@pag-asa.be ou www.pag-asa.be
Verantwoordelijke uitgever: Sarah De Hovre
Redactie: Mara Ioriatti en Sarah De Hovre
Lay-out : Lander De Coster
Quotes : steeds met een schuilnaam omwille van veiligheidsredenen
PAG-ASA © 2019

belastingvrijstelling uitreiken vanaf 40 euro per kalenderjaar.
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