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Free a Girl zet zich in om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te
bevrijden. Daarnaast investeert de stichting in opvang, traumaverwerking,
medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen en re-integratie van
de slachtoffers. De afgelopen 8 jaar hebben wij bijgedragen aan de
bevrijding van meer dan 3.700 meisjes uit bordelen in Azië. Ook werken
we samen met politie en justitie om mensenhandelaren op te pakken en
veroordeeld te krijgen.
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TEAM
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Free a Girl vergroot de van bewustwording over het bestaan van
kinderprostitutie en de noodzaak om dit te bestrijden en te voorkomen
onder de bevolking in Nederland én in de vijf andere projectlanden.
Partnerorganisaties worden tevens door Free a Girl ondersteund op het
gebied van fondsenwerving en lobbyactiviteiten in hun eigen land en
regio.
De stichting kan haar werk voorzetten door het verkrijgen van financiële
middelen die middels fondsenwervende initiatieven in binnen- en
buitenland worden georganiseerd. Free a Girl verschijnt regelmatig in
de media. De free publicity wordt mede genereerd door de inzet van
ambassadeurs Anna-Alicia Sklias, Bridget Maasland, Dave Mantel, Glennis
Grace, John Ewbank, Jojanneke van den Berge, Tim Hofman, Thomas
Berge, Wesley Sneijder en Wimmy Hu. Allen zetten zich vrijwillig in om de
doelstellingen van de stichting te behalen.
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3% kosten beheer en
administratie t.o.v. totale
lasten

Actiegericht

Leergierig

freeagirl.nl

PROJECTLANDEN
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Thailand

KERNWAARDEN

152.064
unieke bezoekers op

Facebook: 5,4 miljoen
Twitter: 3,7 miljoen
Instagram: 1,2 miljoen

PREVENTIE

@freeagirlnl
dec. 2015 gestart

Kosten voor fondsenwerving:
16% (ruim onder het
toegestane percentage van
25% van het CBF)

86% van de totale
baten besteed aan
doelstellingen
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Brazilië

Nederland

Meisjes bevrijdt van seksuele exploitatie middels bevrijdingsacties.
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Meisjes die juridisch advies en training ten behoeve van gerechtelijke procedures hebben
ontvangen en hulp hebben gekregen bij het opstellen van juridische documenten en cases.
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Meisjes die onderdak, psychosociale ondersteuning, medische zorg, formeel en niet-formeel
onderwijs en beroepsopleidingen hebben ontvangen.
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Meisjes die zijn bevrijd en gerehabiliteerd die steun hebben ontvangen ten bate van
re-integratie in de samenleving, inclusief follow-up van hun cases, bijstand bij het repatriëren,
familiebegeleiding, huisbezoeken en meetings met dorpscomités en organisaties.
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Belangrijke stakeholders bereikt via lobby, capaciteitsverhoging en het vergroten van
bewustwording rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. Diensten geleverd zoals sociale
vaardigheden, vergaderingen in gemeenschappen en trainingen gegeven aan risicogevoelige
kinderen, jongeren en gezinnen.

