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TO CHANGE THE SYSTEM.



SCAN MIJ

SOROPTIMISTEN STEUNEN 

SCHOOL FOR JUSTICE
Soropti misten zett en hun kennis en 
vaardigheden in om wereldwijd de positi e van 
vrouwen en meisjes te verbeteren. In Nederland 
spannen veel clubs zich daarom al ruim drie 
jaar in voor School for Justi ce; een uniek 
opleidingsprogramma van Sti chti ng Free a Girl. 
Dit geeft  meisjes die bevrijd zijn uit de prosti tuti e 
de kans om te gaan studeren en advocaat, 
journalist, juridisch ondersteunend medewerker, 
maatschappelijk werker of politi eagent te 
worden.

STRAFFELOOSHEID AANPAKKEN
Met School for Justi ce gaat Free a Girl een 
stap verder. Hiermee wil de sti chti ng de 
hoge straff eloosheid aanpakken. De meisjes 
worden opgeleid in verschillende lagen van het 
rechtssysteem zodat zij samen met ons de strijd 
aan kunnen gaan tegen kinderprosti tuti e. Om 
een blijvende verandering teweeg te brengen, 
moeten survivors in staat worden gesteld om 
terug te vechten tegen hun dader.  

SCHOOLS FOR JUSTICE
In 2017 heeft  Free a Girl de eerste School for 
Justi ce opgericht in India. In 2018 is er een 
school in Nepal geopend en begin 2019 een 
tweede in India. Er zijn plannen om meer 
Schools for Justi ce te openen, o.a. in Bangladesh 
en Brazilië. Voor de voortgang van de scholen in 
India en Nepal en een eventuele uitbreiding is 
blijvend fi nanciële steun nodig. Maar de eerste 
resultaten zijn binnen: in de afgelopen drie jaar 
zijn 34 meisjes in het programma opgenomen 
en de eerste vier meisjes zullen al in 2020 
afstuderen! In 2021 zullen nog eens drie meisjes 
hun studie afronden.  
 
Nederlandse Soropti mistclubs hebben de 
ambiti e om kinderprosti tuti e de wereld uit te 
krijgen en meer Schools for Justi ce wereldwijd 
op te richten. 

WAT JIJ KUNT DOEN
• Met de aankoop van o.a handgemaakte 

fair-trade luxe gedecoreerde chocolade 
lett ers, chocolade harten en kasjmieren 
sjaals steun je acti ef het programma.  

• Maak School for Justi ce bekend op 
social media. Gebruik #soropti mist 
#schoolforjusti ce en #freeagirl 

• Doneer direct via IBAN 
NL40RABO0306898799 t.n.v. Free a Girl 
o.v.v. School for Justi ce/Soropti misten. 

• Wordt met uw onderneming business 
partner van Free a Girl. 

• Organiseer fondsenwervende acti viteiten.  
• Iets te vieren? Gebruik School for Justi ce 

als donati emogelijkheid. 

Neem voor interesse contact op met: 
info@freeagirl.nl  

ONTMOET DE STUDENTES 
Bekijk de video’s van School for Justi ce op het 
Free a Girl YouTube kanaal. Een van de video’s 
won in 2017 een Gouden Leeuw op het Festi val 
of Creati vity in Cannes.  
 
Free a Girl heeft  met het School for Justi ce 
een aantal presti gieuze awards gewonnnen, 
zoals de Mother Teresa Award for Social Justi ce 
in Mumbai en de Epiq Women’s Advocacy 
Award (United Nati ons) in New York in 2019. 
Het programma wordt daarnaast vermeld in 
het Rapport van de Speciaal Rapporteur voor 
Mensenhandel, Dr. Maria Grazia Giammarinaro, 
aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde 
Nati es:  

As an innovati ve model of of social inclusion, 
the Special Rapporteur has been impressed by 
the work carried out by the Free a Girl NGO, 
in the context of the School for Justi ce project 
implemented in India and Nepal.” 


