GEHEIME FACEBOOKGROEP VOOR
DOORVERWIJZERS
Fara richtte een geheime Facebookgroep op, genaamd ‘Bondgenoten’. Deze groep staat open voor
mensen met een abortuservaring - om psycho-sociale redenen - die deugd zouden hebben aan contact
met lotgenoten. Omdat ze met vragen of twijfels zitten, dubbele gevoelens ervaren,… en daarover
willen praten met iemand die hetzelfde doormaakte.
Het is een online ontmoetingsplek om uit te wisselen over beleving en betekenisgeving in woord en
beeld. Ze vinden er getuigenissen, boekentips, inspiratie rond symboliek, thema-gerelateerde artikels,
aankondigingen van nieuwe gespreksgroepjes of groepschats, enzovoort. Zodoende kunnen zij een
steun betekenen voor elkaar.
Een Fara-medewerker beheert en modereert dit forum met aandacht voor de nodige veiligheid. Fara
streeft ernaar om mensen een stukje verder op weg te helpen in hun verwerkingsproces, om hun
kwetsbaarheid te helpen omzetten in (veer)kracht.
De groep is geheim, dus hun vrienden op Facebook kunnen niet zien dat ze lid zijn of berichten
schrijven. En deze groep is ook onvindbaar via de zoekfunctie. Enkel aangesloten leden zien wie de
huidige leden zijn.
Men is vrij om aan te sluiten met zijn persoonlijk Facebookprofiel of om dit gescheiden te houden van
andere Facebook-activiteiten, daartoe kunnen ze een nieuw account aanmaken.
Let wel, er kan slechts 1 facebookprofiel gekoppeld worden aan 1 mailadres. Dus als men maar 1
mailadres heeft waar men reeds een persoonlijk facebookprofiel aan koppelde, dient er vooraf een
nieuw mailadres te worden aangemaakt om het nieuwe profiel aan te kunnen koppelen. Hierbij de link
naar een stappenplan over hoe een gmail-adres aan te maken:
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=nl
Lid worden kan je door het online inschrijvingsformulier in te vullen, te vinden via www.fara.be. Uit
zorg voor de andere groepsleden vragen we vooraf enige achtergrondinfo van je. Dit formulier wordt
enkel doorgestuurd naar Fara-medewerker Katleen Alen. Zij heeft, net zoals alle Fara-medewerkers
beroepsgeheim.
Katleen Alen, stafmedewerker Fara vzw
Katleen.alen@fara.be
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