
 

 

 

Uitleg geheime Facebookgroep voor cliënten 

Fara richtte recent een nieuwe geheime Facebookgroep op, genaamd ‘Bondgenoten’ voor mensen 

met een abortuservaring om psycho-sociale redenen.  

 

Het is een online ontmoetingsplek om uit te wisselen over beleving en betekenisgeving in woord en 

beeld. Je vindt er getuigenissen, boekentips, inspiratie rond symboliek, aankondigingen van nieuwe 

gespreksgroepjes of groepschats, thema-gerelateerde artikels, enzovoort. Zodoende kunnen jullie 

hopelijk een steun betekenen voor elkaar. 

 

Fara streeft ernaar om je een stukje verder op weg te helpen in je verwerkingsproces, om je 

kwetsbaarheid te helpen omzetten in (veer)kracht. 

 

Intussen draaide een groepje van 3 vrouwen proef en hun ervaringen waren alvast positief, dit forum 

wordt als zinvol en voldoende veilig ervaren, waardoor we onze groep graag openstellen voor een 

ruimer publiek van mensen die zoekende zijn naar contact met lotgenoten. 

 

De groep is geheim, dus je vrienden op Facebook kunnen niet zien dat je lid bent of berichten schrijft. 

En je kan deze groep ook niet vinden via de zoekfunctie. Enkel aangesloten leden zien wie de huidige 

leden zijn. Als Fara-medewerker beheer en modereer ik dit forum ook met aandacht voor de 

veiligheid. Hopelijk biedt dit kader jullie de nodige discretie om een stukje van je kwetsbaarheid te 

helpen omzetten in (veer)kracht. 

 

Lid worden kan je door mij je mailadres en naam van je facebook-profiel te bezorgen. Ik nodig je 

dan per mail uit om toe te treden. Je bent vrij om dit helemaal gescheiden te houden van je andere 

Facebook-activiteiten. Dit heeft voordelen (kan als veiliger aangevoeld worden om onder een 

schuilnaam toe te treden tot een groep van onbekenden, ...) en nadelen (bijvoorbeeld lastig om 

telkens te switchen van profiel, minder gebruiksvriendelijk om afbeeldingen te delen, ...). Maak daartoe 

een nieuwe account aan op Facebook onder een andere naam. Ikzelf ben bijvoorbeeld ‘Katleen 

Bondgenoot’. 

 

Let wel, je kan slechts 1 facebookprofiel koppelen aan 1 mailadres. Dus als je maar 1 mailadres hebt 

waar je reeds een facebookprofiel aan koppelde, maak je vooraf best een nieuw mailadres aan. Hierbij 

de link naar een stappenplan over hoe je een gmail-adres aanmaakt: 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=nl 

 

Wees gerust, het klinkt ingewikkelder dan het is. Heb je hierbij hulp nodig, dan weet je me te vinden. 

 

Hopelijk tot lees, deel, schrijfs of chats op onze groep ‘Bondgenoten’! 

Katleen Alen 

Stafmedewerker Fara vzw 

katleen.alen@faranet.be 

 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=nl

