
Yip! helpt jou je leven weer  
in eigen hand te nemen.
Heerlijk zo’n fijne vriend. Je kunt alles 
met elkaar bespreken. Jullie lachen  
en maken lol. Je krijgt leuke cadeaus; 
een mooie ring of die te gekke blouse. 
Zomaar! Hij snapt de problemen met  
je ouders en steeds vaker zijn jullie  
met z’n tweetjes. Je ziet je ouders en 
vriendinnen minder en minder. Jullie 
zijn immers een sterk team: jij en hij. 

Maar… dan schijnt hij schulden te 
hebben. Hij heeft geld nodig en smeekt 
jou hem te helpen. En dat doe je, maar 
ook jouw geld raakt op. Je vriend komt 
met een oplossing. Werken in de 
prostitutie! Eventjes maar en je hoeft 
niet bang te zijn. Hij en zijn vrienden 
beschermen je immers. Het gaat van 
kwaad tot erger. De lieve vriend 

verandert in een keiharde jongen  
waar je bang voor bent. Hij chanteert 
je. Met webcamopnames, foto’s of 
video’s die laten zien dat je seks hebt 
met mannen. En als chantage niet 
meer werkt, komen de bedreigingen, 
geweld en zelfs verkrachtingen.

Je bent bang, schaamt je en voelt je 
schuldig, eenzaam en alleen. Misschien 
zie je geen uitweg meer. Toch is die 
uitweg er. Yip! helpt je uit jouw 
 moeilijke situatie te komen en je leven 
weer in eigen hand te nemen.  



Yip! biedt je

• een veilige omgeving
• mensen die respectvol en zorgvuldig 

met je omgaan 
• professionele medewerkers die jou 

helpen je leven weer op de rit te krijgen
• snelle hulp 
• handvatten zodat je weer gewoon  

in de samenleving mee kunt en durft 
te doen

• alle steun die je nodig hebt om je 
angst te overwinnen en je weer sterk 
en weerbaar te maken

• behandeling, maar als je dat wilt en 
nodig hebt ook onderwijs en of een 
goede stap in de richting naar werk 

• nazorg, ook na de behandeling bij 
Yip! zijn en blijven wij er voor jou als 
je dat nodig hebt

'Met gevaar voor eigen leven, 
ben ik gevlucht uit het huis. 
Het is een van de engste dingen 
die ik in mijn leven gedaan heb. 
Continue was ik bang dat hij 
ineens voor me zou staan én  
wat er dan zou gebeuren?  
Daar wil ik liever niet aan  
denken. Het is mij gelukkig 
gelukt, ik ben ontsnapt. Ontsnapt 
uit de hel.'

Contact met Yip!

Wil je ons bellen? Wij zijn zowel 
vast als mobiel op twee nummers
te bereiken: 

Vast 088 - 505 74 01
Mobiel 088 - 505 74 02

Kijk op onze website koraal.nl 


