Sloop de Slavernij met Gert Jan Brinks Sloopdiensten

Price points

Financier een bevrijdingsoperatie
U kunt voorzien in alles wat onze teams nodig
hebben om slachtoffers van slavernij te vinden en te
bevrijden. Help ons om met de lokale politie samen
te werken om zaken te onderzoeken, kinderen en
gezinnen in veiligheid te brengen en bij het
verzamelen van essentieel bewijs voor een rechtszaak
tegen de slavenhouders. Bij zorgvuldig geplande
reddingsoperaties kunnen in een enkele dag
tientallen of honderden mensen bevrijden worden
uit slavernij.
• bevrijdingsoperatie: € 5.900,• Aandeel in een bevrijdingsoperatie: € 590,-

Maak een bevrijdingsactie in de seksindustrie
mogelijk
Draag bij in de kosten van een reddingsoperatie voor
de slachtoffers van gedwongen prostitutie – vanaf het
eerste undercoverwerk tot de eerste directe nazorg.
IJM activiteiten worden samen met de politie
uitgevoerd. We bevrijden meisjes en jonge vrouwen,
brengen ze in veiligheid en leggen het bewijs vast
tegen de mensenhandelaren en pooiers.
• bevrijdingsoperatie: € 5.900,• Aandeel in een bevrijdingsoperatie: € 590,-

Voorzie in directe nazorg van slachtoffers
De nacht van de redding kan overweldigend zijn,
maar u kunt een overlevende iets tastbaars geven.
We geven ze een nazorg pakket met nieuwe kleding,
toiletartikelen en haaraccessoires, beddengoed, een
tas, een dagboekje en andere kleine cadeautjes.
• Een nazorg pakket € 30,• Twee nazorg pakketten € 60,• Vijf nazorg pakketten € 150,• Tien nazor pakketten € 300,-

Vecht mee tegen cyberseks trafficking
Help ons om jongens en meisjes die seksueel
misbruikt worden voor de webcam te vinden en te
redden. We kunnen criminelen over de hele wereld
laten stoppen met het misbruiken van kinderen door
samen te werken met de lokale politie en cyberseks
trafficking te stoppen voordat het begint.
•
•
•
•

Bestrijdt cybersekstrafficking: € 30,Bestrijdt cybersekstrafficking: € 60,Bestrijdt cybersekstrafficking: € 120,Bestrijdt cybersekstrafficking: € 240,-

Nazorgpakket voor cyberseks slachtoffers
De eerste momenten na de redding kunnen eng,
verwarrend en overweldigend aanvoelen voor
het bevrijdde slachtoffer. Met een nazorgpakket helpt u ze geliefd te voelen. Deze kit
bevat nieuwe kleding, voedsel, toiletartikelen
en speelgoed om de overgang naar vrijheid een
beetje makkelijker te maken.
• Geef een nazorg pakket: € 20,• Geef tien nazorg pakketten: € 200,-

Strijd mee tegen slavernij
U kunt IJM helpen om kinderen en gezinnen in
veiligheid te brengen. Geef onze teams de
mogelijkheid faciliteiten te onderzoeken waar
slaven werken. Help ons om samen met de
politie de slachtoffers te bevrijden en om de
slachtoffers de nazorg te geven die nodig is om
een nieuw leven in vrijheid op te bouwen
•
•
•
•

Bestrijdt slavernij: € 45,Bestrijdt slavernij : € 90,Bestrijdt slavernij : € 150,Bestrijdt slavernij : € 300,-

