
                                                                                                

 

Persbericht 

4 maart 2015 - Zaal Patriciërshuis 

 

Nieuwe samenwerking tussen Child Focus 

en de Gemeenschapswachten van de Stad Brussel 

 

De vzw BRAVVO, de preventiedienst van de Stad Brussel, stapt in een nieuw 

samenwerkingsverband met Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Uitgebuite kinderen. 

In het kader van de ondersteunende rol die Child Focus speelt bij de zoektocht naar verdwenen 

minderjarigen is de organisatie in 2012 begonnen met een grootscheepse campagne om partners te vinden 

bij de gemeentelijke preventiediensten. Ze wil immers het netwerk van partners in de zoektocht naar 

verdwenen kinderen en in de strijd tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen uitbreiden. 

In 2013 werden bij Child Focus 1.551 dossiers over de verdwijning van minderjarigen geopend. In 

duizend gevallen ging het om weglopers. Child Focus biedt steun en expertise voor het onderzoek aan de 

familie en de politie, en gebruikt verschillende kanalen om opsporingsberichten te verspreiden 

(vrijwilligers, sociale netwerken en affichecampagnes).  

Net als in een twintigtal andere gemeenten in België zullen de Gemeenschapswachten van de Stad Brussel 

bij onrustwekkende verdwijningen meewerken aan de zoektocht naar verdwenen kinderen met de 

bedoeling ze zo snel mogelijk terug te vinden. Aangezien ze de stad door en door kennen en dicht bij de 

inwoners staan, kunnen de Gemeenschapswachten vanaf nu hun actieve steun aan Child Focus verlenen. 

Waar nodig worden ze “de ogen en oren van Child Focus in onze wijken en buurten”. De 

gemeenschapswachten krijgen opsporingspamfletten van verdwenen kinderen en kunnen meldingen doen 

via het gratis Europees nummer 116 000, dat overal in België bereikbaar is. Ze mogen ook eventuele 

getuigen vragen om contact op te nemen met Child Focus. 

 

Yvan Mayeur, burgemeester van de Stad Brussel, wijst op het belang van deze samenwerking in Brussel: 

“Child Focus speelt een cruciale rol in de strijd tegen de verdwijning van kinderen. Nu zet de Stad haar 

gemeenschapswachten in om Child Focus te steunen in de zoektocht naar kinderen die in Brussel zijn 

verdwenen. De gemeenschapswachten staan dicht bij de buurtbewoners. Ze kennen het lokale terrein en 



                                                                                                

de mensen en spelen daarom een belangrijke rol in de informatieketen als bron en schakel, wat moet 

helpen in de strijd tegen dit soort zorgwekkende situaties.” 

90 % van de verdwijningsdossiers met minderjarigen loopt overigens goed af dankzij de forse mobilisatie 

die steeds plaatsvindt. Gelukkig worden de meeste weglopers in minder dan een week veilig en wel 

teruggevonden (iets meer dan een derde zelfs binnen 1 à 2 dagen) of keren ze uit zichzelf terug. 

 

Child Focus in cijfers 

In 2013: 37.359 oproepen naar 116 000 

En 2013: 1.551 verdwijningszaken met minderjarigen 

800 inzetbare vrijwilligers 24 uur per dag en 7 dagen per week in heel België 

Gratis Europees oproepnummer 116 000 

Live chat op www.116000.be 

Website: www.childfocus.be 

 

 

Contactpersonen  

Vzw BRAVVO – Séverine Hébrant 

0491 34 28 72 

peggy.pierrot@brucity.be 

 

Stad Brussel – Sarah Giancaterini 

0478 04 40 12 

sarah.giancaterini@brucity.be  

 

Child Focus – Dirk Depover 

0476 95 95 04 


