Polizeiinspektion Aurich/Wittmund  Fischteichweg 1-5  26603 Aurich

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Regionaal contact voor slachtofferbescherming
– BIJLAGE VAN TOELICHTING –
Als slachtoffer van een strafbare daad kunt u aanspraak
maken op hulp en bescherming en ac
tief voor uw rechten vechten. U kunt van verschillende slachtofferhulporganisaties ondersteuning
krijgen. Wij willen u graag hiermee de toegang tot de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden in onze regio verlichten. Klik in het internet – of bel ons!

organisaties

Stiftung Opferhilfe
Opferhilfebüro Aurich

Weisser Ring e.V.
Außenstelle
Aurich/ Emden

Weisser Ring e.V.
Außenstelle
Wittmund

Dienstgebäude u.
Paketanschrift
Heger-Tor-Wall 18
49078 Osnabrück

opgavens
 psychosociale begeleiding en
advies
 bemiddeling naar verdere hulpen consultatieaanbiedingen
begeleiding voor afspraken
naar het gerecht, de overheid,
de advocaat en de dokter.
 ondersteuning bij formele aanvragen
 individuele begeleiding en advies.
 hulp tot zelfhulp
 financiele ondersteuning
 bemiddeling naar verdere hulpen consultatieaanbiedingen
 begeleiding voor afspraken
naar het gerecht, de overheid
de advocaat en de dokter
 ondersteuning bij formele aanvragen
 individuele begeleiding en advies
 hulp tot zelfhulp
 financiele ondersteuning
 bemiddelingnaar verdere hulpen consultatieaanbiedingen
 begeleiding bij afspraken naar
het gerecht, de overheid, de
advocaat en de dokter
 ondersteuning bij formele aanvragen

Telefon
(05 41) 327-0
Telefax
(0541) 327-10 50

E-Mail
poststelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de

contact
Lambertshof 9,
26603 Aurich
Tel.: 04941-131111
E-Mail:
heike.harms@opferhilfe.niedersachsen.de
Homepage:

www.opferhilfe.niedersachsen.de
Wilfried Helmerichs
Diematsweg 20
26629 Großefehn
Tel. 04943-409737
E-Mail:

weisser-ring.aurich@ewetel.net
Homepage: www.weisser-ring.de

Manfred Riemann
Tel. 04462/6881
E-Mail:

manfred.riemann@outlook.com
Homepage: www.weisser-ring.de

Überweisungen an die Polizeidirektion Osnabrück
Konto-Nr. 106036403
(IBAN: DE71 2505 0000 0106 0364 03)
Norddeutsche Landesbank (BLZ 250 500 00)
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H

Polizeiinspektion
Aurich/Wittmund
Opferhilfebeauftragte

 advies en bemiddeling voor
slachtofferhulporganisaties

Sabine Kahmann
Tel.: 04941-606-108
E-Mail:
sabine.kahmann@polizei.niedersachsen.de

Homepage:

www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/
Beratungs- und
Interventionsstelle
bei
häuslicher Gewalt
( BISS )

Frauenberatungsstelle
bei Gewalt

Frauen- und
Kinderschutzhaus
Aurich

Vertrauensstelle
gegen Gewalt
für Kinder,
Jugendliche
und Eltern

 informatie over de wet tegen
geweld
 begeleiding en ondersteuning
bij advocaat en justitieafspraken
 adviesmogelijkheden in
Aurich, Norden, Wittmund en
Wiesmoor

Lüchtenburger Weg 6
26603 Aurich
Tel.: 04941-973222
Fax: 04941-974515

 ambulant en psychosociaal advies en ondersteuning voor
vrouwen die met geweld in de
familie te maken hebben.
 adviesmogelijkheden in
Aurich, Norden en Wiesmoor

Lüchtenburger Weg 6
26603 Aurich
Tel.: 04941-964385
Fax: 04941-974515

 bieden bescherming
 tijdelike woongelegenheid
 psychosociaal advies
 begeleiding naar overheid en
organisaties
 ondersteuning bij het opbouwen van een leven zonder geweld
 advies op langere tijd

Postfach 1368
26583 Aurich
Tel.: 04941-62847
Fax: 04941-964386

 gratis advies
 individuele ondersteuning
 aanbod van vakkundig advies

E-Mail: biss.aurich-wittmund@t-online.de

E-Mail: drkfrauenberatung.aurich@t-online.de

E-Mail: drkfrauenhaus.aurich@t-online,de

Georgswall 9 ( Eingang Carolinengang)
26603 Aurich
Tel.: 04941/651-12
Eine Einrichtung der AWO Kinder Jugend &
Familie Weser-Ems
Homepage:
www.awo-ol.de

