PERSBERICHT
Centrum Internationale Kinderontvoering
Hilversum, 23 mei 2014

Vermissing controversieel op scholen
De 116000 Hulplijn, voor ouders van vermiste kinderen, is deze maand een pilot gestart om
voorlichting te geven op basisscholen. De Internationale Dag van het Vermiste Kind op 25 mei 2014
is aanleiding voor deze actie. De speelse voorlichting, met preventietips en filmpjes, is voor
kinderen in groep 7 en 8 van de basisscholen. Vanwege de actualiteit verwacht de 116000 Hulplijn
interesse voor deze bezoeken.
Over de hele wereld wordt op 25 mei stil gestaan bij de honderden kinderen die vermist zijn. In
Nederland herdenkt ook de 116000 Hulplijn deze kinderen. Een dag als deze mag niet onopgemerkt
voorbij gaan. Naast een social media campagne, biedt de 116000 Hulplijn in Nederland op een
interactieve manier voorlichting om vermissing van kinderen te voorkomen. Kinderen leren hoe zij
het beste kunnen reageren in nood door praktijksituaties met hen te bespreken. Het opslaan van het
gratis telefoonnummer 116000 wat 24/7 bij vermissing van een kind beschikbaar is in geheel Europa
is een eerste preventietip voor ouders en kinderen.
Onwetendheid doorbreken
Deze week ontvangen tweeduizend basisscholen informatie over vermissing en het aanbod tot
voorlichting over deze preventietips. De 116000 Hulplijn hoopt de onwetendheid te doorbreken en
vermissing bespreekbaar te maken. Een vermissing van een kind kan iedere school overkomen. Het
is belangrijk voor kinderen te weten hoe ze het beste kunnen reageren om veilig te zijn. Toch vinden
scholen het bespreken van een vermissing soms beladen.
Pilot Midden-Nederland
De 116000 Hulplijn bezoekt de komende dagen drie scholen in Midden-Nederland met concrete tips
om een vermissing te voorkomen. De tips voor veilig internet , ‘nee’ leren zeggen in onveilige
situaties en duidelijke afspraken maken met ouders bevorderen veiligheid. Aan deze pilot is een
tekenwedstrijd gekoppeld. De meest boeiende inzendingen worden beloond met een Hallofo, een
horloge telefoon voor kinderen. Met het horloge kunnen kinderen en ouders elkaar bereiken, zonder
een smartphone die ze snel kunnen verliezen.

Noot voor de redactie:
Organisatie: Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en
begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met
(dreigende) internationale kinderontvoering. Twee derde van de vermiste kinderen zijn door een
ouder meegenomen of weggelopen. De 116000 Hulplijn is daarom onderdeel van het Centrum IKO
en biedt ondersteuning aan ouders waarvan het kind vermist wordt. U kunt bellen voor meer
informatie met de project manager 116000 Hulplijn, mw. Molendijk. M: 06.47.22.28.30

