
 

 

Het Tamar-project Stop seksueel geweld 
is een 2-daagse bijeenkomst voor meisjes 
en jonge vrouwen. Het werd gegeven 
hoog in de bergen in Chimaltenango. De 
Nederlandse theologe Martina Fraanje die 
bij Cedepca werkt was één dag aanwezig. 
Ze vertelt: “Bij de start kreeg ieder meisje 
een klein pakketje met symbolische 
voorwerpen: een zacht balletje om de 
hobbels onderweg te verzachten, een 
papieren zakdoek omdat ergens een 
vrouw huilt en hun troost nodig heeft, een 
chocolade-kus omdat zij vol liefde zijn, een 
glitter-ster om hen eraan te herinneren dat 
ze bijzondere dochters van God zijn. 
 

De meisjes kregen statistieken te zien om 
de urgentie van het onderwerp te 
benadrukken. Hieruit blijkt dat veel meisjes 
en vrouwen in Guatemala te maken 
krijgen met seksueel geweld. Het meest 
schokkende was om te zien dat het aantal 
10-jarigen dat zwanger raakt, is gestegen. 
In veel gevallen zijn deze meisjes 

misbruikt door familie: vaders, opa’s, 
broers en ooms.  
 

 
 

Daarna kregen de meisjes seksuele 
voorlichting, gevolgd door een oefening. 
De meisjes tekenden een silhouet van hun 
lichaam en gingen die versieren. Ze 
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kwamen nu echt los en kregen er lol in. 
Hun intieme delen bedekten ze met 
bloemen. Het ging bij deze oefening om 
waardering en oplettendheid. Hun lichaam 
is door God geschapen en behoort alleen 
hen toe. Niemand mag daar aan zitten 
zonder hun toestemming.  
 

 
 

Na de lunch kwam het verhaal van Tamar 
aan bod (1 Samuël 13). Deze dochter van 
David werd verleid om naar de kamer van 
haar halfbroer te komen, waar ze 
verkracht werd en uit huis gezet. Haar 
broer Absalom zei dat ze het stil moest 
houden, vanwege schaamte. Haar vader 
David kwam niet voor haar rechten op. 
Wat betekent dit verhaal in onze tijd? Hun 
vragen en antwoorden leverden veel 
inzicht op. Ook in hun eigen levens 
worden vrouwen vaak het zwijgen 
opgelegd door mannen. Er werden 
manieren besproken om de spiraal van 
geweld en stilte te doorbreken. De meisjes 
leerden met wie ze dit soort 
gebeurtenissen kunnen bespreken. De 
volgende dag ging over zelfvertrouwen: 
hoe kunnen ze opkomen voor zichzelf en 
voor andere vrouwen. 
 

 
 

 

Martina vertelt: “Een paar weken later 
kwam ik bij hen terug. We bespraken 
samen met hun moeders het effect van 
deze cursus. De meisjes vertelden wat ze 
geleerd hadden en hoe ze er over 
gesproken hadden met familieleden en 
klasgenoten. Moeder Aura werd 
emotioneel toen ze haar dochters zo open 
hoorde spreken. Ze vertelde haar eigen 
verhaal: “Het klopt dat vrouwen zich stil 
moeten houden. Ik ben verkracht toen ik 
10 jaar was, maar ik heb daar nooit over 
gesproken.” Het deed haar zó goed om te 
zien dat haar dochters nu zoveel sterker 
zijn, dan zij zelf was op die leeftijd. Zij weet 
nu dat haar dochters niet zullen zwijgen. 
 

 
Moeder Aura tussen haar twee dochters 

 
Martina besluit: “Ik ben onder de indruk 
van de bevrijdende kracht, die het verhaal 
van Tamar heeft voor deze kwetsbare 
meisjes en vrouwen en van het werk dat 
Cedepca voor hen doet.” 
 

Namens de meiden en vrouwen van 
Cedepca willen we u hartelijk bedanken 
voor uw steun. 
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Heeft u vragen of opmerkingen? Neem 
contact op met uw Kerk in Actie consulent 
of bel (030) 880 1456. 

info@kerkinactie.nl 
www.kerkinactie.nl/thema 
www.kerkinactie.nl/consulenten  
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