
De webgame
De webgame kan helpen de signalen van pesten 
of geweld te herkennen, en moedigt aan om stil te 
staan bij de gevolgen van dagelijkse keuzes:

14 personages

7 hoofdpersonages

28 verhalen met verschillende keuzes

De spelers kunnen de plaats innemen van 
verschillende personages, en zullen door deze 
verschillende perspectieven realistische situaties 
ervaren rond problemen als misbruik, pesten en 
intimidatie. 

Door hun keuzes in het spel worden jongeren 
zich meer bewust van de houding die ze in het 
dagelijks leven kunnen aannemen om pesten te 
voorkomen en ieders rechten te respecteren. 

Speel het spel op:

Wat is Youth For Love? *

Een Europees project om gendergerelateerd 
geweld onder jongeren te voorkomen en 
bestrijden door het informeren en ondersteunen van 
leerkrachten en leerlingen in 12 Europese scholen in 
Italië, Griekenland, België en Roemenië. Het project 
besteedt voornamelijk aandacht aan de actieve rol 
van jongeren dankzij de peer to peer methodologie, 
en aan de co-design van formele en informele 
procedures op school.

De ouders
Het voorkomen van gendergerelateerd geweld 
onder jongeren is nog steeds een uitdaging. 

Ouders en begeleiders zijn onmisbaar om ervoor te 
zorgen dat minderjarigen goed beschermd worden 
tegen geweld.  

 Lees hier ons advies voor   
 ouders en begeleiders: 

           youthforlove.eu/nl/ouders-faq/

Een vraag?   
Neem hier contact op met ons:

          youthforlove.eu/nl/contact/

In België*

Wereldwijd 

± 246 miljoen meisjes en jongens werden 
het slachtoffer van gendergerelateerd geweld.

meer dan 30% van de jongeren heeft al 
eens fysiek of seksueel geweld meegemaakt.

meer dan 78% geeft aan dat geweld 
tegen vrouwen vaak of nogal vaak voorkomt in hun land. 

39% van de jongens en meisjes vindt de school 
een behoorlijk veilige omgeving.  

26% van de jongeren weet niet bij wie ze terecht 
kunnen in geval van geweld.

25% van de jongeren zou geweld melden aan 
hun ouders, maar de meesten voelen zich niet zeker 
genoeg of denken dat het niet belangrijk genoeg is 
om te melden. 

*Het project wordt mede gefinancieerd door het Rights, Equality and Citizenship (REC) 
programma van de Europese Unie (2014-2020).

* Bevraging uitgevoerd door UC Limburg bij 177 leerlingen tussen 14 en 18 jaar oud uit drie secundaire 
Vlaamse scholen.
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Luoghi di ritrovo tra giovani (parco, piazza, ecc.) Corridoi e cortile della scuola Tragitto da e per la scuola 

Belgio

89

74

Speelplaats of de gang op school

Ontmoetingsplaatsen voor 
jongeren (jeugdhuis)

Van en naar 
school 43,3



       

Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 
Programme of the European Union

Speel en  
ervaar hoe  

jouw keuzes het 
verschil maken. 

45% - 55% van 
de vrouwen in 
Europa is ooit het 
slachtoffer geweest 
van seksuele 
intimidatie

De partners in het project: ActionAid Italia (Italië), ActionAid 
Hellas (Griekenland), UC Limburg (België), AFOL - Agenzia 
Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro 
(Italië) en CPE - Fundatia Centrul Partenariat Pentru Egalitate 
(Roemenië). 

UC Leuven-Limburg: 
Nele Kelchtermans, Projectverantwoordelijke Y4L 
nele.kelchtermans@ucll.be

youthforlove.eu youthforlove.eu/game/

De inhoud van deze toolkit geeft alleen de standpunten van de auteurs weer en is hun eigen 
verantwoordelijkheid. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
het gebruik van de informatie die erin werd verwerkt.


