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interview met Sara Dekker  
door Christel Grimbergen 
In het afgelopen jaar hebben we in 
verschillende nieuwsbrieven en 
Nicolaasbulle8ns bericht over S"ch"ng 
Together We Rise, het goede doel van het 
Nicolaasjaar. Dit bulle8n staat wat uitgebreider 
s8l bij de mensen achter de s8ch8ng en het 
goede werk dat ze verrichten. 

Zou je iets over jezelf en je s<ch<ng willen 
vertellen? 
Ik ben Sara Dekker-Alaoui, 33 jaar, getrouwd 
en moeder van een dochtertje. Opgeleid en 
jarenlang werkzaam geweest in Human 
Resources. In het najaar van 2020 ben ik 
gestart met dit werk en vanaf mei 2021 is de 
s8ch8ng formeel opgericht. Ik wil graag iets 
doen voor vrouwen die seksueel geweld 
hebben doorgemaakt, dit vanuit mijn eigen 
ervaringen. Ik heb van dichtbij meegemaakt 
hoe las8g het Nederlandse zorgsysteem 
omgaat met slachtoffers van seksueel geweld 
en dat je dan kunt vastlopen in je leven. 
Daarin wil ik het verschil maken met S8ch8ng 
Together We Rise. Naast mij zijn er vijf andere 
vrouwen betrokken die het dagelijkse werk 
van de s8ch8ng uitvoeren en nog eens zeven 
vrouwen in een bredere kring eromheen.  

Iedereen is ‘survivor’ (overlever) van seksueel 
geweld. Want dat is voor ons het belangrijkste 
uitgangspunt: vóór en door survivors. 
Vrouwen moeten zich gehoord, gezien en 
veilig bij ons voelen.  

Wat doen jullie als s<ch<ng?  
Ons belangrijkste werk is het begeleiden van 
vrouwen in de wachTjd voor traumatherapie. 
We hebben dit jaar vier groepen lopen met in 
totaal ruim vijUig vrouwen die intensief 
begeleid worden in een traject van acht 
maanden. Ook zijn er vijUien vrouwen die 
individueel begeleid worden. De meeste 
vrouwen komen uit regio Amsterdam, maar er 
zijn er ook uit andere steden en zelfs uit het 
buitenland die online aansluiten. Naast dit 
soort intensieve trajecten geven we adviezen 
bij kleinere vraagstukken, zoals rond het doen 
van aangiUe van seksueel geweld, bij een 
rechtszaak of bij het vinden van een 
hulpverlener. Dit soort adviezen hebben we dit 
jaar aan ruim duizend individuen gegeven.  

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen van het 
afgelopen jaar?  
De hoofdmoot van wat we doen ligt bij het 
begeleiden van vrouwen die seksueel geweld 
hebben doorgemaakt. Het is topdrukte! Dit 
hadden we nooit verwacht toen we de 
s8ch8ng oprichWen. Doordat bekend werd dat 
er jarenlang seksueel wangedrag was bij tv-
programma The Voice is dit jaar alles in een 
stroomversnelling gekomen. 
 We hebben ons netwerk uitgebreid, 
we hebben een interac8eve voorlich8ngsfilm 
gemaakt voor de gemeente Amsterdam over 
seksueel geweld die eind november verschijnt. 



We zijn enorm druk geweest met het indienen 
van subsidieaanvragen. Subsidies lopen nog 
achter bij alle succesvolle projecten die we al 
draaien. Ik zou de zes vaste krachten van de 
s8ch8ng graag een salaris willen uitbetalen. Ze 
doen nu alles vrijwillig, zijn soms zelfs weer 
ingetrokken bij hun ouders om kosten te 
besparen en dat is natuurlijk niet wenselijk 
want dit is echt een baan.  
 Iets waar ik erg trots op ben, is dat we 
een onaZankelijke organisa8e (Expedi8e) 
onderzoek hebben laten doen naar de 
effec8viteit van onze trajecten. Alle 
deelnemers die zo’n traject hebben afgerond 
zijn twee keer in groepsverband geïnterviewd 
over de verschillen vóór en na ons traject en 
de invloed van verschillende onderdelen op 
hun herstel. Zo zijn we nauwkeurig te weten 
gekomen wat wel en niet werkt, en hebben we 
de trajecten op onderdelen kunnen bijstellen. 
Ik zie dit als belangrijke mijlpaal in onze 
professionaliteit en ben steeds ontroerd om te 
horen hoeveel impact onze s8ch8ng heeU op 
het leven van deze vrouwen. Hoeveel verschil 
we daadwerkelijk maken.   

Hoe zit dat met die Resolu<e bij de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Na<es?  
We zijn afgelopen jaar in contact gekomen 
met een vrouwelijke hoogleraar van Harvard 
Jennifer Wortham. Zij heeU in 2018 een boek 
geschreven ‘A LeWer to the Pope’ naar 
aanleiding van het seksueel misbruik van haar 
broers door een priester. Ze was op zoek naar 
verzoening en herstel. Ze strijdt ac8ef om 
seksueel misbruik van kinderen te voorkomen. 
Samen met haar en met de presidentsvrouw 
van Sierra Leone die strijdt tegen 
kindhuwelijken is er een resolu8e ingediend 
en aangenomen in de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Na8es. Ongelofelijk dat dit gelukt is! 
Zo zie je maar dat je met een klein aantal 
mensen met een roeping veel voor elkaar kunt 
krijgen. Door de resolu8e wordt 18 november 
voortaan uitgeroepen tot wereldwijde dag ter 
bescherming en herstel van de waardigheid 
van kinderen. Wereldwijd wordt er een 
wandeling georganiseerd om steun te 
betuigen aan dit doel. Daarnaast is er dit jaar 
in Rome een feestelijk gala met 
gebedsdiensten in het Va8caan waar veel 
organisa8es voor kinderrechten bij zijn 
uitgenodigd.  

Wat zijn jullie plannen voor komend jaar? 
We willen onze basis verder uitbouwen en 
verder aan de slag met professionalisering.  
Verder werken we aan een preven8ef project 
in het uitgaansleven. We hebben subsidie 
gekregen om in de Melkweg clubavonden zo 
veilig mogelijk te laten verlopen. Daarvoor 
willen we een Safespace Hub oprichten. Dit 
houdt in dat het uitgaanspubliek aan het begin 
van de avond plech8g belooU zelf geen 
seksueel wangedrag te vertonen, en in te 
grijpen als ze zien dat iemand seksueel wordt 
las8ggevallen. Iedereen die dit belooU, krijgt 
een stempel op de huid die oplicht in het 
donker. Zo kun je zien hoeveel mensen hieraan 
willen meewerken, wie je om hulp kunt vragen 
als je wordt las8ggevallen. Het voorkomt het 
gevoel van er alleen voor staan dat zoveel 
slachtoffers van seksueel geweld hebben. 
Mocht er toch iets voorvallen dat staan wij er 
met onze Safespace Hub om mensen op te 
vangen en te begeleiden. Als dit project in de 
Melkweg slaagt, kan het naar andere clubs 
worden uitgebreid.  

Wat staat er verder op jullie Sinterklaas-
verlanglijstje voor 2023?   
Als eerste hopen we subsidies te regelen zodat 
we onze vaste medewerkers een salaris 
kunnen gaan uitbetalen. Ook hopen we dat in 
Nederland meer ruimte komt voor 
ervaringsdeskundigheid in de behandeling bij 
seksueel geweld. Dat is in het buitenland veel 
gebruikelijker. In Nederland is er al8jd die eis 
dat je eerst wetenschappelijk moet bewijzen 
dat zoiets werkt. Vandaar onze 
professionaliseringsslag met het effec8viteits-
onderzoek naar ons acht maanden traject bij 
de s8ch8ng. Ten derde zouden we veel meer 
willen samenwerken met andere organisa8es, 
zoals de  Nicolaasbasiliek. Dat is nog wat 
tegengevallen. We waren onder de indruk van 
wat pastoor Fennis vertelde over de 
ervaringen die er zijn in het samenwerken met 
slachtoffers van seksueel geweld in de kerk. Ik 
denk dat we over een weer van elkaar kunnen 
leren, goede PR voor elkaar kunnen maken, 
samen kunnen optrekken rich8ng de 
gemeente en gezamenlijke ac8viteiten kunnen 
organiseren. Ik hoop dat dit Nicolaasjaar de 
start is van een langer durende samenwerking.


