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“I could tell you ... stories that would make you hate him in an instant.
But at the next moment I could tell you stories of his humanity, his
strength and his history that might leave you wanting to admire him.
Complex, isn’t it?”
Aldus Fran Henry, over haar vader. Fran Henry is slachtoffer van seksueel
kindermisbruik en tevens oprichtster van Stop it Now-United States

V

VOORWOORD
In april 2012 startte Stop it Now! Dit project wil
seksueel kindermisbruik voorkomen en legt de
nadruk op de potentiële pleger van het misbruik:
de persoon die zich seksueel aangetrokken voelt
tot kinderen.
De initiatiefnemers zijn het Meldpunt Kinderporno op Internet en de forensische polikliniek
de Waag. Het project komt oorspronkelijk uit
de Verenigde Staten en is ruim 10 jaar geleden
ook in Engeland gestart. Dankzij de kennis en
ervaring van de Engelse collega’s, met name
Donald Findlater, directeur van Stop it Now UK
& Ireland, was in Nederland een snelle start van
het project mogelijk.
Nu, twee jaar later, kan worden vastgesteld dat
Stop it Now! ook in Nederland een succes is.
Via de hulplijn zijn er, telefonisch en via e-mail,
bijna 500 contactmomenten geweest met potentiële daders, met hun familie of mensen uit
hun omgeving en met professionals. Inmiddels
zijn meer dan 50 bellers in behandeling gegaan.
Vanuit de media is er veel positieve aandacht
voor de hulplijn geweest. Ook politieke partijen
en bewindvoerders hebben het belang van Stop it
Now! steeds onderkend.

Het is belangrijk dat mensen met pedofiele gevoelens ergens terecht kunnen waar ze kunnen
praten en waar ze, indien nodig, preventief een
behandeling kunnen volgen. Ook mensen die
vermoeden dat iemand in hun omgeving een
meer dan gewone interesse in kinderen heeft of
dreigt te ontwikkelen, kunnen bij Stop it Now!
terecht.
Ik dank de medewerkers van Stop it Now! voor
hun inzet, het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en
Justitie, de sponsors (o.a. Gemeente Amsterdam
en Gemeente Den Haag) en de donateurs (van
groot tot klein, al dan niet anoniem) voor hun
financiële bijdragen.
Stop it Now! heeft een prachtige start gemaakt in
Nederland. We kunnen er de komende jaren nog
veel van verwachten.
Namens de initiatiefnemers van Stop it Now!

drs. J. Mulder
Voorzitter
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“Juni 2009 kregen mijn vrouw en ik te horen, dat onze dochter
slachtoffer was van pedoseksueel Benno L. Een grote schok en
de start van een lang rouwproces en justitieel strafproces. Al snel
stelden we ons de vraag: Hoe kunnen wij in Nederland voorkomen, dat mensen zich vergrijpen aan kinderen? Wat is er op het
gebied van preventie? Na persoonlijk contact met de minister van
Volksgezondheid bleek dat er op dat moment weinig tot niets aan
preventie werd gedaan.
Gelukkig zijn de tijden aan het veranderen. Pedoseksualiteit was
tot voor kort een absoluut taboe onderwerp. Met de komst van
Stop it Now! is een fantastische stap gezet naar openheid. Een integere en betrouwbare hulplijn die zorgt voor professioneel advies,
die resulteert in minder pedoseksualiteit en meer transparantie
en inzicht. Pedofilie wordt zo beter bespreekbaar en daarmee zal
het aantal slachtoffers zeker dalen. Stop It Now! is voor ons een
overwinning, een lichtpunt en een mooi voorbeeld van beschaving.”
Johan, de vader van een slachtoffer
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DE HULPLIJN
HOE HET BEGON
Stop it Now! is in 1992 opgericht door de
Amerikaanse Fran Henry, omdat zij andere
kinderen het misbruik wilde besparen dat
haar zelf was overkomen. Stop it Now! bestaat
inmiddels in de Verenigde Staten, GrootBrittannië en Ierland. In 2010 werd Stop it
Now! op initiatief van Meldpunt Kinderporno
op Internet (hierna: Meldpunt) en forensische
polikliniek de Waag naar Nederland gehaald.
Onderdeel van het project is een gratis
(anonieme) telefonische hulplijn. De hulplijn is
iedere werkdag geopend. Volwassenen die bij
zichzelf een interesse voor kinderpornografie
ontdekken of die zich zorgen maken over hun
seksuele gevoelens jegens kinderen, kunnen zich
via de hulplijn aanmelden voor een preventieve
behandeling. Zo kan worden voorkomen dat
mensen kinderpornografie gaan downloaden of
overgaan tot seksueel misbruik van kinderen.
PROCEDURE HULPLIJN
Stop it Now! bestaat uit een gefaseerd anoniem
hulpaanbod:

1) een eerste contact met de hulplijn
2) het bieden van meer gespecialiseerde
forensische hulp door behandelaars.
In de eerste fase, het contact met de hulplijn,
staat het bieden van een luisterend oor centraal.
Tijdens de telefoongesprekken wordt op
respectvolle wijze getracht een inventarisatie
te maken van de omstandigheden waarin
de beller zich bevindt. Ook wordt er een
inschatting gemaakt van directe risico’s voor
kinderen en wordt er gewerkt aan het bieden
van alternatieven op het gebied van veiligheid,
het geven van informatie over wetgeving en het
motiveren voor een tweede gesprek met een
deskundige op het gebied van behandeling en
verdere diagnostiek.
De tweede fase richt zich op het aanreiken
van handvatten om de seksuele gevoelens
voor kinderen onder controle te krijgen en te
houden. Soms zal hier een tweede of derde
anoniem gesprek voor nodig zijn. Het is de
bedoeling dat, indien de problematiek hierom
vraagt, een gespecialiseerde behandelaar deze
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vervolggesprekken voert. In samenwerking
met de medewerkers van de hulplijn zal er
een (anonieme) vervolgafspraak met de beller
worden gemaakt.
Na het anonieme traject kan een regulier
forensisch traject worden ingezet waarmee
de werkzaamheden van Stop it Now! worden
beëindigd. In elke fase worden bellers gemotiveerd om de stap te zetten naar de volgende
fase. De anonimiteit wordt pas opgeheven als
het traject eindigt en de gebruiker de reguliere
forensische behandeling opstart.
HET TEAM
Momenteel werken er vijf medewerksters
voor de hulplijn, naast de coördinator van
het Meldpunt. Drie daarvan zijn (forensische)
psychologen, de anderen hebben vanwege hun
werkzaamheden bij het Meldpunt kennis over de
doelgroep en werkervaring bij een hulplijn.
OPENINGSTIJDEN
De hulplijn is elke werkdag telefonisch te
bereiken via 0800-2666436 (of 0800-anoniem)
tussen 14.00-17.00 uur. Sinds november 2013
is de hulplijn ook op maandagochtenden en
woensdagavonden geopend. Aanleiding hiervoor
zijn ervaringen van de Engelse hulplijn. Het blijkt
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dat mensen in het weekend vaker met zichzelf
geconfronteerd worden en na het weekend
direct hulp willen zoeken.
Daarnaast hebben bellers van de Nederlandse
hulplijn aangegeven ook ’s avonds te willen
bellen omdat zij bijvoorbeeld overdag werken.
OMVANG DOELGROEP IN NEDERLAND
Er is weinig bekend over hoe veelvuldig pedofilie
voorkomt. Internationaal onderzoek houdt het
voorlopig op 1 tot 3 procent van de mannelijke
bevolking.* In Nederland komt dat neer op
60.000 tot 180.000 mannen. Schattingen van het
aantal mensen dat handelt naar hun seksuele
gevoelens voor kinderen lopen sterk uiteen.
* Schaefer et al. (2010), ‘Potential and Dunkelfeld offenders:
Two neglected target groups for prevention of child sexual
abuse’, International Journal of Law.
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Totaal aantal bellers

CIJFERS & TRENDS

Totaal aantal mailers
Totaal aantal bellers en
mailers

CONTACTMOMENTEN VAN DE HULPLIJN 2012-2014
1e jaar: 182
2e jaar: 290
Toename 2e jaar: 108 = 60%
MAILERS

BELLERS
1e jaar
unieke bellers 148
herhaalde bellers 12 = totaal 160
2e jaar
unieke bellers 193
herhaalde bellers 49= totaal 242
Totaal bellers 2012-2013 = 402

1e jaar
unieke emails 16
herhaalde emails 6 =totaal 22
2e jaar
unieke emails 30
herhaalde emails 18 = totaal 48
Totaal mailers 2012-2014 = 70
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CONTACTMOMENTEN APRIL 2012-APRIL 2014 PER DOELGROEP
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CIJFERS TRAJECT VAN BELLER DIE ZICH ZORGEN MAAKT OVER EIGEN GEDRAG.

28%
in langdurige behandeling

Van de bellers die hulp zoeken omdat ze zich zorgen maken over hun seksuele
gevoelens met betrekking tot kinderen, is 28% in behandeling.
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MANNELIJKE & VROUWELIJKE BELLERS

HOE IS MEN BIJ STOP IT NOW! TERECHT GEKOMEN?

Per jaar belden gemiddeld drie vrouwen die zich zorgen
maakten over hun gevoelens. De andere vrouwen belden omdat
ze zich zorgen maakten over iemand in hun omgeving.

Mensen zijn op heel diverse manieren bij de hulplijn
terecht gekomen. Maar liefst 28 % via de media, zoals
nieuwsartikelen en uitzendingen van de commercial.
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april 2013-april 2014

28%

vindt de hulplijn via de media

“We worden vaak gezien als een ‘pedofielenhulplijn’.
Het blijft noodzakelijk dat ook andere groepen
bellers onze relevantie zien. Dus sta ik erop dat
we niet als een pedofielenhulplijn worden gezien.
Volwassenen die misbruikt hebben, evenals mensen
die zich zorgen maken over hun seksuele gedachten
en gedrag, zijn een belangrijke (maar niet de enige)
doelgroep van de hulplijn.”

Donald Findlater, directeur Stop it Now UK & Ireland
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DE DOELGROEPEN
DE DOELGROEPEN
Groep 1: Mensen die twijfelen of zich zorgen
maken over hun eigen gedrag of gevoelens voor
kinderen en/of kinderporno downloaden.

Groep 2: Volwassenen met zorgen over
gevoelens en/of gedrag van een volwassene of
kind in hun omgeving.
Groep 3: Professionals of hulpverleners die
behoefte hebben aan advies of informatie.

zelfmoordgedachten rond. De beller wil graag
hulp van Stop it Now!
Overeengekomen acties:
Beller wordt gerustgesteld en gecomplimenteerd
dat hij de stap heeft genomen om contact met
Stop it Now! op te nemen. Met de beller wordt
afgesproken dat op zeer korte termijn een
telefonische afspraak gemaakt wordt met een
behandelaar.
Casus 2:

VOORBEELDEN BELLERS

Man is verslaafd aan downloaden van
kinderporno.

Casus 1:

Samenvatting telefoongesprek:
Beller zegt al meer dan drie jaar kinder
pornografie te downloaden en geeft aan dat
hij niet weet of hij pedofiel is. Hij voelt zich
niet seksueel aangetrokken tot kinderen en
denkt verslaafd te zijn aan het downloaden
van kinderporno. Onlangs heeft de politie
huiszoeking bij beller gedaan en zijn computer is
in beslag genomen. De beller weet nu niet meer
wat hij moet doen en wil hulp.

Man (21) maakt zich zorgen over gevoelens
voor kinderen.
Samenvatting telefoongesprek:
Beller is in paniek omdat hij merkt dat hij
zich aangetrokken voelt tot tienermeisjes
tussen de 10 en 16 jaar. Sinds een jaar zoekt
de beller ook naar afbeeldingen van jonge
meisjes op internet. De beller vindt het heel
erg dat hij deze gevoelens heeft en loopt met
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Overeengekomen acties:
Beller is zeer gemotiveerd om in behandeling
te gaan en er wordt een telefonische afspraak
gemaakt met een behandelaar.
Casus 3:

Vrouw van wie een vriend pedofiele
gevoelens heeft.
Samenvatting telefoongesprek:
Een vriend van de beller heeft onlangs
opgebiecht dat hij pedofiele gevoelens heeft.
Hij zegt geen kinderen te hebben misbruikt en
graag van de gevoelens af te willen. De beller
heeft ambivalente gevoelens: aan de ene kant
wil ze hem steunen en aan de andere kant weet
ze niet of ze hem kan steunen en of hij werkelijk
nooit kinderen heeft misbruikt. De beller is zeer
ongerust en ervaart dit geheim als een grote
last, omdat ze er niet met anderen over kan
spreken. Ze wil graag advies van de hulplijn.
Overeengekomen acties:
De hulplijn adviseert de beller drie acties: de
beller gaat nogmaals in gesprek met haar
vriend over haar gevoelens van twijfel omtrent
zijn seksuele gedrag. Ze vraagt hem of hij zelf
contact wil opnemen met de hulplijn. De beller
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wordt tevens de mogelijkheid geboden om deel
te nemen aan de lotgenotenhulpgroep.
Casus 4:

Psychologe van wie cliënt mogelijk
pedofiele gevoelens heeft.
Samenvatting telefoongesprek:
Beller vertelt dat ze een lichamelijk en
verstandelijk gehandicapte man (35) in
behandeling heeft die pedofiele gevoelens lijkt
te hebben. Hij chat met meisjes van rond de 13
jaar en zoekt contact met meisjes op openbare
plekken als het schoolplein. Hij lijkt niet door te
hebben dat wat hij doet fout is.

Overeengekomen acties:
De hulplijn adviseert de beller om in dit geval
samen met de cliënt een telefonische afspraak
met een behandelaar te maken. De afspraak
wordt ingepland.
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INDIVIDUELE BEHANDELING & HULPGROEPEN
In fase 1 en 2, het anonieme traject binnen Stop
it Now!, wordt, indien noodzakelijk, de persoon
gemotiveerd voor verdere hulpverlening, vindt
diagnostiek en risicotaxatie plaats met eventueel
advies over maatregelen ter voorkoming van
misbruik en wordt de persoon geholpen bij het
verkrijgen van een verwijzing van de huisarts
zonder zich geheel bloot te hoeven geven. Daarna
kan (eventueel) de reguliere hulpverlening
starten voor de pedoseksuele problematiek.

die seksueel overschrijdend gedrag vertonen
van start gegaan. Tijdens gesprekken met de
hulplijn bleek dat er behoefte aan uitgebreidere
informatie bestond bij deze doelgroep. Hun
vragen hadden vooral betrekking op het seksueel
misbruik van een kind of volwassene, het
vermoeden van pedofilie, het downloaden van
kinderporno, exhibitionisme en op de veiligheid
van hun kinderen. Naast informatie is er ook
behoefte aan steun en erkenning.

LOTGENOTENHULPGROEPEN
Partners van plegers of verdachten van sek
sueel kindermisbruik hebben het zeer zwaar.
Hun leven wordt op zijn kop gezet en ze zitten vol
vragen over de veiligheid van de eigen kinderen,
de waarde van hun huwelijk, er zijn algemene
vragen over pedofilie en kinderporno etcetera.
Ook is er grote behoefte het eigen verhaal te
vertellen. Eventuele vervolggesprekken kunnen
kosteloos plaatsvinden.

Tot op heden waren er geen instanties waar deze
doelgroep voor hulp terecht kon. Dit heeft ermee
te maken dat men er in het algemeen vanuit gaat
dat partners, vrienden en familieleden zelf geen
‘psychische’ problemen ervaren, waardoor ze
dus niet bij de reguliere hulpverlening terecht
kunnen.

In april 2014 is de eerste lotgenotenhulpgroep
voor partners, familie en vrienden van personen
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Onder begeleiding van een psychotherapeut
en een hulplijnmedewerkster, een psychologe,
werden verschillende thema’s besproken.
Bijvoorbeeld hoe het komt dat iemand kinder
porno downloadt, wat de risicosignalen zijn

en welke impact dergelijk gedrag heeft op
een gezin. Na iedere bijeenkomst werd een
kort evaluatieformulier ingevuld. De eerste
lotgenotenhulpgroep is een groot succes
gebleken: de deelneemsters waren zeer positief,
ze vonden het prettig om eindelijk met mensen
te praten die in een soortgelijke situatie zitten.
De volgende reeks bijeenkomsten staan dan ook
reeds gepland.
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN
CONSULTATIE
Rond pedoseksualiteit en pedofilie bestaan
vele misverstanden. Plegers worden vaak
als gevaarlijke monsters afgeschilderd die
erop uit zijn onze kinderen aan te randen. In
werkelijkheid ligt dit heel anders. Meer dan
80% van de kindermisbruikers leeft in onze
directe omgeving: dat zijn dan onze vrienden
en familieleden en buren. Om paniekreacties
rond pedofilie te voorkomen, is het belangrijk
te investeren in de deskundigheid van
beroepskrachten en in goede informatie
aan burgers. Voorzitter Jules Mulder en

medewerkers van de hulplijn hebben het
afgelopen jaar over dit onderwerp presentaties
gehouden op voorlichtingsbijeenkomsten,
congressen en studiemiddagen over seksueel
geweld.

“In deze moeilijke
situatie is deze
groep een lichtpunt
voor mij”
“Ik ben niet langer
de enige”

Deelneemsters
van de Stop it Now!
lotgenotenhulpgroep,
april 2014
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VOORLICHTING & BEWUSTWORDING
DOELEN VAN DE VOORLICHTING
• het vergroten van het bewustzijn bij het publiek
omtrent de aard en de omvang van seksueel
kindermisbruik;
• het bespreekbaar maken van seksueel
kindermisbruik;
• het veranderen van gedrag, zodanig dat
mensen de juiste actie ondernemen om misbruik
te voorkomen en hulp zoeken als ze zich zorgen
maken over zichzelf of anderen.
COMMERCIAL ‘START HET GESPREK’
Dankzij de inzet van een gerenommeerd
reclamebureau is in 2013 tegen een zeer
voordelig tarief een televisiecommercial
ontwikkeld. Wegens het beladen onderwerp
hebben zij dit geheel anoniem gedaan. Echter,
de uitzendkosten op televisie en radio zijn
dermate hoog, dat het om budgettaire redenen
lastig blijft een uitgebreide publiekscampagne
op touw te zetten. De commercial is wel tegen
een zeer voordelig tarief als stopper op de
diverse regionale en een enkele landelijke (NOS)
televisiezenders uitgezonden.
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MEDIA-AANDACHT
De media weten Stop it Now! steeds beter te
vinden. Het Meldpunt heeft in samenwerking met
de Waag een aantal persberichten verstuurd,
waarvoor in de media aandacht is geweest.
In 2014 wil Stop it Now! daarmee doorgaan
en proberen ook specifieke media-aandacht
te generen voor het onderwerp pedofilie /
pedoseksualiteit.
CAMPAGNES GEMEENTEN DEN HAAG EN
AMSTERDAM
In 2013 zijn met ondersteuning van de
gemeenten Amsterdam en Den Haag alle
huisartsen aangeschreven. In deze brief werden
de huisartsen gevraagd (bijgesloten) posters en
visitekaartjes met informatie over de hulplijn
in hun wachtkamer neer te leggen en/of op te
hangen.
SYMPOSIA
Sinds haar oprichting heeft Stop it Now! twee
symposia georganiseerd voor professionals
en belangstellenden. Op 2 april 2012 was dat
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ter gelegenheid van de start van Stop it Now!
Belangrijke gast was Donald Findlater, de
directeur van Stop it Now UK & Ireland. Op 23
mei 2013 werd op het tweede symposium de
nieuwe mediacampagne ‘Start het Gesprek’
gelanceerd. Een tv- en internetcommercial om
de hulplijn meer bekendheid te geven. Deze
commercial is op de website te bekijken.
POLITIEBROCHURES
Een groot aantal politie-eenheden overhandigt
bij een doorzoeking een brochure van Stop it
Now! In deze brochure worden zowel de
(potentiële) dader als hun naasten opgeroepen
om contact op te nemen met de hulplijn. Regelmatig geven bellers aan dat ze op de hulplijn zijn
geattendeerd door deze politiebrochures.
De hulplijn is het afgelopen jaar ook regelmatig
gebeld door partners van kinderpornodownloaders, waarbij die partners vaak pas op het
moment van een doorzoeking geconfronteerd
werden met de verdenking van dit misdrijf.
PREVENTIEBERICHTEN VIA 404-MELDINGEN
Het Meldpunt zet preventieberichten in, die
downloaders van kinderpornografie attenderen
op het bestaan van de hulplijn. Indien een
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internetgebruiker een pagina opvraagt die niet
bestaat of verwijderd is, verschijnt er op het
beeldscherm een zogenoemde 404-melding. In
geval van personen die bewust op zoek waren
naar afbeeldingen van seksueel kindermisbruik,
duidt dit erop dat de gezochte pagina inderdaad
verwijderd is. Bij de preventieberichten zijn
de teksten van deze 404-meldingen zodanig
aangepast dat het de bezoekers attendeert op
het feit dat ze trachten illegaal materiaal op
te vragen en dat er een mogelijkheid bestaat
om (anoniem) hulp te krijgen. De tekst van de
melding is bijvoorbeeld: “Maakt u zich zorgen
over uw eigen internetgedrag? Neem dan contact
op met Stop it Now!”.

404
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AANBEVELINGEN & DE TOEKOMST
MEERWAARDE VAN HET PROJECT
De meerwaarde van Stop it Now! is dat de
hulplijn een doelgroep bereikt voor welke
tot nu toe weinig passende mogelijkheden
voor hulp werd geboden. De doelgroep krijgt
de gelegenheid om anoniem te praten over
pedofiele gevoelens. Anonimiteit is van cruciaal
belang voor deze doelgroep om in de huidige
samenleving hulp te durven zoeken.
PLANNEN VOOR DE TOEKOMST
Dat seksueel misbruik van kinderen moet
worden voorkomen, daarover is iedereen het
eens. Er zijn verschillende programma’s en
invalshoeken mogelijk om dit te bereiken.
Sinds de oprichting van de hulplijn wordt Stop
it Now! bijvoorbeeld ook om advies gevraagd
bij grensoverschrijdend gedrag van personen
op scholen en verenigingen of bij onrust in
steden waar een zedendelinquent terugkeert.
Stop it Now! stelt zich op het standpunt dat het
ontwikkelen van een seksuele interesse voor
kinderen geen bewuste keuze is, maar dat
daarnaar handelen wel voorkomen kan worden.
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Stopit Now! zet zich in om de veiligheid van
kinderen te vergroten door het aanbieden van
vroegtijdige hulp en het geven van informatie aan
diverse doelgroepen, instellingen, overheden
en het brede publiek. Stop it Now! wil hier in
de komende tijd actief een bijdrage aan blijven
leveren.
• Voor jongeren met pedofiele gevoelens is er
weinig informatie beschikbaar op internet en zijn
er weinig plaatsen waar zij terecht kunnen om
over deze gevoelens te praten. Stop it Now! wil
realiseren dat ze daarvoor bij de hulplijn terecht
kunnen.
• Om Stop it Now! bekend te maken bij de
doelgroep(en) zal in de toekomst veel aandacht
moeten blijven uitgaan naar promotie van de
hulplijn. Door het plaatsen van banners en
preventieberichten op internet hoopt Stop it
Now! dit te bereiken.
• In de praktijk blijkt het bijeenbrengen van
potentiële deelnemers van de lotgenoten

hulpgroep (die veelal uit verschillende regio’s
komen) niet eenvoudig. Bellers moeten uit de
anonimiteit treden om zich aan te melden en
er moet ook een groep groot genoeg zijn om op
een specifieke datum te kunnen starten. Stop it
Now! gaat zoeken naar oplossingen voor deze
knelpunten.
FINANCIERING
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) heeft de hulplijn eind 2011
een startsubsidie verleend. In april 2012 is de
hulplijn officieel van start gegaan. Deze subsidie
is echter niet toereikend gebleken om al in de
zomer van 2013 financieel zelfstandig te zijn.
Stop it Now! heeft van het ministerie van VWS
een vervolgsubsidie toegekend gekregen. Het
ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
heeft steun toegezegd voor 2013 en 2014. De
initiatiefnemers van Stop it Now! hopen dat
de ministeries in de toekomst gezamenlijk
op willen trekken om dit voor Nederlandse
begrippen unieke project structureel financieel
te ondersteunen.
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“Public, political and media attention
to child sexual abuse seems to be
concentrated more on questions about
what to do with known offenders, than
about what to do for children, their
families and others directly or indirectly
affected by the problem or, least of all it
seems, about how to prevent sexual abuse
from occurring in the first place”

Stephen Smallbone, psychologist and
Professor in the School of Criminology and
Criminal Justice

Bezoek ons
www.stopitnow.nl
Volg ons
@stopitnow_NED
Steun ons
www.meldpunt-kinderporno.nl/steun_ons

▼

Bel ons
StopItNow! hulplijn 0800 266 64 36
(kosteloos en anoniem)

