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Ontmoeting met mannen en vrouwen uit praktiserende
gemeenschappen op nationaal niveau

Programma 
zondag 20 november 2016
 
  • 13.30 uur - 14.00 uur
 Inloop
 
  • 14.00 uur - 15.05 uur
 Opening door voorzitter
 HIMILO
 
  • 14.05 uur - 14.15 uur
 Inleiding van het project door
 Zahra Naleie (projectleider)
 
  • 14.15 uur - 14.25 uur
 Kort over het onderzoek door
 Marthine Bos (onderzoeker)
 
  • 14.25 uur - 15.45 uur
 Paneldiscussie met Peer
 Educators met korte pauze
 van 15.00 uur tot 15.15 uur
 
  • 15.45 uur - 16.30 uur
 Vragen uit de zaal
 
  • 16.30 uur - 17.30 uur
 Informeel samenzijn met
 warme maaltijd

Het Project
 
Men Speak Out project (MSO) is een EU 
project. Stichting HIMILO Nederland, 
FORWARD UK en GAMS België werken samen 
aan dit project. FORWARD UK, GAMS België, 
Stichting HIMILO en het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde Antwerpen hebben al jaren 
ervaring in het werken met gemeenschappen 
die VGV uitvoeren. 

Inhoud van het MSO project
1 - Vorming van mannelijke peer educators en 
supervisie: Ons doel is om groepen peer 
educators (mannen afkomstig uit gemeenschap-
pen waar VGV uitgevoerd wordt) op te leiden in 
België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

2 - Onderzoek rond mannen en VGV: Momen-
teel voeren wij een kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek uit bij mannen van de diaspora in 
Europa. Aan de hand van dit onderzoek willen 
wij hun kennis omtrent VGV en hun standpunt 
tegenover de praktijk evalueren.

3 - Sensibiliseringscampagne: De peer educa-
tors zullen activiteiten organiseren binnen hun 
gemeenschappen. Op deze manier lanceren wij 
een sensibiliseringscampagne, die hoofdzakelijk 
zal bestaan uit het verspreiden van boodschap-
pen via televisie, radio en andere media. Op 
deze manier willen wij de Europese richtlijnen 
inzake de preventie van VGV versterken.
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