
De belangenorganisatie
voor nabestaanden
van geweldslachtoffers

DAG HERDENKEN 
GEWELDSLACHTOFFERS (DHG)

Ieder jaar vindt op de zaterdag van week 38 (september) de nationale 
Dag Herdenken Geweldslachtoffers plaats. De dag wordt georganiseerd 
om dierbaren te herdenken en om landelijk de aandacht te vestigen op 
de problematiek van geweld en de positie van nabestaanden. Een dag 
van samen herdenken, van troost met muziek, twee minuten stilte, om 
daarna een tocht te maken door stad of dorp met het namenlint. Negen 
linten met een totale lengte van 400 meter worden gedragen door alle 
nabestaanden, vrienden, genodigden en vrijwilligers. Elk jaar komen er 
weer namen bij. Het lint wordt alsmaar langer. 

Meppel

de Wijk

Hoogeveen

Zuidwolde

Contact

E-mail
secretariaat@fngnederland.nl

Website
www.fngnederland.nl

Correspondentieadres
Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers
Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag

Locatie - De Muur tegen Geweld 
Gemeente De Wolden
op de hoek van de Stapelerweg/Commissieweg (De Wijk).
52°39’NB 60°23’OL
7957 ND (postcode voor navigatiesysteem)

“Contact met 
lotgenoten voelt als  

een warme deken”



OVER DE FNG
De stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers is in 2018 
opgericht als belangenorganisatie voor nabestaanden van 
geweldslachtoffers. 

Wat doet de FNG
De stichting stelt zich ten doel:
• Het behartigen van de belangen van nabestaanden van 

geweldslachtoffers
• Het voorkomen en bestrijden van geweld in de samenleving
• Het bevorderen van contact tussen lotgenoten
• Het verrichten van al wat met vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. Anders gezegd: naast belangen
behartiging willen we eerst en vooral een ‘ warme deken’ voor  
elkaar zijn en troost en steun bieden 

Lotgenotencontact
Binnen de FNG houdt een speciale werkgroep Lotgenotencontact  
zich bezig met het organiseren van uiteenlopende bijeenkomsten  
en evenementen. De agenda wordt gedeeld via De Cocon.

Erkenning van onze positie 
De FNG streeft naar verbetering van de positie van nabestaanden. 
Steeds meer is er, ook in de wet, aandacht voor nabestaanden. Hiervoor 
zijn we met enige regelmaat in gesprek met de ministeries van Justitie 
en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Ook met het Openbaar Ministerie, 
Slachtofferhulp Nederland, Fonds Slachtofferhulp, het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven, de Reclassering en met de politiek voeren we 
gesprekken over onderwerpen die ons raken. Bovendien wordt onze 
stichting regelmatig door deze instanties geraadpleegd en passen 
overheidsinstanties daardoor veelal hun beleid aan op basis van onze 
wensen en richtlijnen.

Cocon
De Cocon is het kwartaalblad van de FNG. Het blad verschijnt 4 keer  
per jaar in maart, juni, september en december. Voor het plaatsen van 
artikelen is expliciet toestemming gevraagd aan de nabestaanden die 
meewerkten aan de artikelen.

Vrijwilligers
Onze activiteiten worden ondersteund door een aantal vrijwilligers.  
Zij hebben ervaring in maatschappelijk werk, rouwverwerking en 
slachtofferhulp. Zij (bege)leiden de bijeenkomsten en hebben als 
belangrijke taak het opvangen en begeleiden van nieuwe leden. 

Kosten
De richtlijn voor een vrijwillige bijdrage is minimaal € 10,00  
per persoon per jaar.

Financiële ondersteuning 
De FNG kan bestaan dankzij:
• subsidie van Fonds Slachtofferhulp
• bijdragen van particulieren
• vrijwillige bijdragen van de lotgenoten

STICHTING HERDENKEN 
GEWELDSLACHTOFFERS (SHG)

De stichting Herdenken Geweldslachtoffers is onderdeel van de FNG. 
De SHG beheert het Nationaal Monument voor geweldslachtoffers:  
‘Het Onbevattelijke’. Deze Muur tegen Geweld is gelegen in gemeente 
De Wolden (Drenthe) in een rustige, landelijke omgeving die zich goed 
leent voor gedenken en bezinnen.

Het Monument
Het monument is een ontwerp van kunstenares 
Irene Droogleever Fortuyn en heeft de vorm van 
een spel van muren en wil daarmee een barrière 
tegen geweld verbeelden. Tegelijkertijd biedt het 
monument geborgenheid aan nabestaanden. De 
krullen geven een stille en veilige plek; een plek 

om te mijmeren en om verdriet te delen. De Muur tegen Geweld is op 
24 september 2011 officieel onthuld op de landelijke Dag Herdenken 
Geweldslachtoffers (DHG), in aanwezigheid van (toenmalig) Koningin 
Beatrix, (toenmalig) staatssecretaris Fred Teeven en nabestaanden.

Naamplaatjes
Ieder jaar op de derde zaterdag in mei hebben 
nabestaanden van personen die door geweld  
om het leven zijn gekomen de mogelijkheid om 
tijdens een ceremoniële bijeenkomst een 
naamplaatje van hun dierbare op de muur aan te 
brengen. Tijdens deze bijeenkomst met muziek  

en sprekers kunt u samen met andere nabestaanden, vrienden en 
genodigden het naamplaatje op het monument bevestigen.  
Er zijn al vele naamplaatjes bevestigd. De Stichting Herdenken 
Geweldslachtoffers heeft hiervoor een aantal regels opgesteld. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris  
van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers, zie onze website 
www.fngnederland.nl of mail naar secretariaat@fngnederland.nl.

Lichtjesavond
Ieder jaar op de eerste zaterdag in november organiseert de Stichting 
een speciale bijeenkomst waarbij nabestaanden en genodigden alle 
slachtoffers die door een geweldsmisdrijf om het leven zijn gekomen 
herdenken. Tijdens deze bijeenkomst wordt het monument verlicht  
door 1.000 kaarsjes, fakkels en vuurpotten. Als het buiten donker is lopen 
nabestaanden en genodigden rond het verlichte monument, begeleid 
door fakkeldragers.

Bijeenkomsten
Wanneer u bij het monument een bijeenkomst wilt  
organiseren, kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers.  

Te denken valt aan groepen 
nabestaanden, maar ook 
scholieren/studenten of bepaalde 
beroepsgroepen. Mogelijk kunnen 
wij u ook behulpzaam zijn bij het 
invullen van een dergelijke 
bijeenkomst. Wij denken graag  
met u mee.

FEDERATIE NABESTAANDEN GEWELDSLACHTOFFERS FEDERATIE NABESTAANDEN GEWELDSLACHTOFFERS

“Je hoeft niet 
veel te zeggen,  

we begrijpen 
elkaar”


