
Feedback op de cursus omvatte 
onder meer:

“Een cursus of een presentatie doet geen recht 
aan wat u ons heeft gebracht. Het was echt een 
fantastisch motiverende interactie en dialoog over 
een enorm belangrijk gebied van ons werk.”

“U hebt ons werkelijk teruggebracht tot waar 
politiewerk echt om draait.”

“We hebben al eerder een cursus over 
huishoudelijk geweld gehad maar voor mij was 
deze niet over wat we geleerd hebben, het ging 
om wat wij voelden en dat heeft veel meer kracht.”

“Ik weet absoluut dat de interactie die wij met u 
hebben gehad ernstig nadeel voor sommige 
slachtoffers van huishoudelijk geweld zal 
voorkomen. Een bepaald gedeelte van de cursus 
was zo meeslepend dat dit mij voor de rest van 
mijn loopbaan zal bijblijven.” 

“Ik wilde alleen maar even zeggen hoe diep u mij 
op een persoonlijk niveau heeft geraakt. Het werk 
dat u vandaag heeft gedaan was verreweg de 
beste training die ik in 17 jaren dienst ooit heb 
gehad. Om u zo over de feitelijke ervaringen te 
horen spreken had meer kracht dan u zich kunt 
voorstellen.”
 

Feedback van families op het 
werk van AAFDA [Advocay After 
Fatal Domestic Abuse] 
(Belangenbehartiging na dodelijk 
huishoudelijk misbruik) omvatte 
onder meer:

“Om te bevestigen hoe nuttig ons contact met 
AAFDA was. Dankzij uw hulp en steun hebben we 
beter inzicht gekregen over wat voor verdere 
vragen we moesten stellen.

“Heel hartelijk bedankt voor uw brief; u hebt het 
heel gevoelig en heel uitgebreid uitgedrukt. Al 
deze na te streven opties brachten verwarring met 
zich mee en u hebt elke keuze duidelijk uitgelegd.” 

“AAFDA kwam precies op tijd voor ons. Wij zullen 
er altijd aan denken hoe u ons heeft geholpen de 
mogelijkheden te begrijpen dat een schouwing
informatie kan ontdekken en ons in staat stelde bij 
de omvang van dat onderzoek betrokken en 
daarop van invloed te zijn.”

Als u meer wilt weten over hoe 
AAFDA u zou kunnen helpen 
zouden wij graag van u horen. 
AAFDA
PO BOX 3636 Swindon SN3 9BG
T: 07768 386 922
W: www.aafda.org.uk
E: info@aafda.org.uk
AAFDA is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling nr.
1125973
 

TER HERINNERING AAN JULIA & 
WILL PEMBERTON
Advocacy After Fatal Domestic Abuse 
(Belangenbehartiging na dodelijk huishoudelijk 
misbruik)
www.aafda.org.uk     info@aafda.org.uk
07768 386 922
Hier om te 
Luisteren
Informeren
Begeleiden
Steunen
Belangen behartigen
In staat stellen

 

help@aafda.org.uk

P.O. Box 3636 Swindon SN3 9BG
T: 07768 386922
W: www.aafda.org.uk
E: help@aafda.org.uk 

AAFDA LTD, Charity No 1185078, Company No 9527065 
registered in England & Wales



geestelijke gezondheidsrechter)

• Familiesteun om de nieuwe Domestic 
Homicide Reviews (Huishoudelijke 
Moord Beoordeling) te begrijpen en er 
aan bij te dragen - ga naar  
www.aafda.org.uk voor een brochure 
over deze beoordelingen

• Familiesteun om schouwings en 
andere onderzoeken te begrijpen en 
er aan bij te dragen

• Waar van toepassing hulp bij andere 
zaken  

 

 

 


