
BABETTE RENS HAALT BIJNA €12.000 SPONSORGELD BINNEN VOOR CSG ZWOLLE  
 
Het Centrum Seksueel Geweld regio Zwolle, wordt via regionale initiatieven regelmatig gesteund. Kartrekker van 
verschillende inzamelingsacties is Babette Rens, die in dit artikel wat meer zal vertellen over waarom ze zo 
begaan is met slachtoffers van seksueel geweld en met het CSG. Ook doet ze een oproep aan alle mensen die 
een steentje bij willen dragen, maar die niet goed weten waar ze moeten beginnen.  
 
Babette Rens zwom in een estafette het IJsselmeer 
over, startte een inzamelingsacties voor 
statiegeldflessen, runde een campagne voor de 
Rabobank Coöperatieweken en is nu bezig met een 
inzamelingsactie met zwemvereniging SWOL 1894. 
Met deze verschillende acties wist ze bijna €12.000 
binnen te halen voor het CSG. Dit geweldige bedrag 
wordt besteed aan speelgoed, tablets en extra 
aankleding voor op de locatie en aan het vergroten 
van het bereik van het CSG in de regio Zwolle. 
 
Babette, wat is je achtergrond en hoe ben je 
betrokken geraakt bij het CSG?  
Ik werk als rechercheur bij de politie, in het team 
bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme.  
Zodoende ben ik twee jaar geleden in contact gekomen met Iva Bicanic, initiatiefneemster van het landelijke 
Centrum Seksueel Geweld in Nederland, die een presentatie gaf tijdens de landelijke zedendag. Zij interviewde 
een moeder van een slachtoffer en dat was ontzettend indrukwekkend, ik wilde me hier graag voor inzetten. 
Toen kwamen verschillende dingen bij elkaar; ik wilde iets doen met wat ik in mijn werk tegenkom, ik wilde iets 
doen voor een goed doel en ik wilde mijn hobby zwemmen hierbij betrekken. Daaruit is de oversteek van het 
IJsselmeer ontstaan.  
 
En toen had je de smaak te pakken?  
Ja, door de zwemoversteek is het balletje eigenlijk ineens gaan rollen. Het werd opgepikt door de Stentor en het 
AD en voordat ik het wist stroomde mijn telefoon vol met berichtjes van journalisten. RTV Utrecht, De Telegraaf, 
SBS en NOS radio 1 belden, toen is het heel hard gegaan. Ik sprak ineens mensen die ik nog nooit had gesproken, 
maar die geraakt werden door het doel en het verhaal. De media is voor mij heel erg belangrijk geweest. En het 
doel zelf is ook belangrijk, voor het CSG was eigenlijk nog nooit iets gedaan. Ik heb gemerkt dat het mensen echt 
raakt. Bij vrijwel iedereen zit wel iemand in de omgeving die iets met betrekking tot zeden heeft meegemaakt. 
Het is heel herkenbaar, maar je wilt echt niet dat iemand dit overkomt.  
 
Wat heb je allemaal nog meer gedaan?  
 Ik heb een heleboel dingen geprobeerd, er zijn natuurlijk ook dingen die niet werken. In het begin heb ik 
bijvoorbeeld geprobeerd om bedrijven uit de buurt te betrekken, maar dat werkte vrijwel niet. Je eigen familie, 
je vrienden en je kennissen staan snel achter je, maar je wilt natuurlijk meer mensen bereiken. Zo iets als de 
flesseninzamelingsactie is eigenlijk iets wat heel makkelijk te realiseren is, maar je moet het wel even doen. Ik 
heb deze actie aangevraagd bij de landelijke winkel, dan kun je vanuit daar een lokale winkel aanmelden en dan 
kunnen mensen hun statiegeldbonnen doneren aan een goed doel, in dit geval aan het CSG Zwolle.  
 
Hoe zijn de reacties op deze acties geweest?  
De reacties zijn heel positief geweest. Ik merkte echt dat mensen achter dit doel staan, het spreekt mensen echt 
aan. Het is net zo belangrijk dat mensen het CSG leren kennen, als dat het is om geld binnen te halen. Bij het CSG 
is alle kennis in huis om mensen goed te helpen. Het is zó belangrijk dat mensen meteen hier terechtkomen. Het 
is ook in Nederland, dus het raakt onze directe omgeving. 
 
Wat is je advies voor mensen die ook een actie willen beginnen?  
Gewoon de stoute schoenen aantrekken! Kijk in je omgeving wat de mogelijkheden zijn, het hoeft echt niet veel 
tijd en energie te kosten maar er moet even een aanzet zijn. Het kost je niks, hooguit een beetje tijd. Maar de 
opbrengst is geweldig. Het kan heel simpel, je moet alleen ergens beginnen. 



 
Wat ga je in de toekomst nog doen?  
De volgende actie komt er alweer aan, zaterdag 18 mei 2019 gaan we met mijn zwemvereniging voor het 125 
jarige bestaan van SWOL 1894 een zwemmarathon houden, waarbij we aandacht vragen voor het CSG. We gaan 
daarbij ook een loterij organiseren, er komt een informatiestand voor het CSG en we gaan geld inzamelen. 
Voorlopig blijf ik me inzetten voor het CSG.  
 
Dankjewel Babette, voor al je acties en je inzet, en voor dit gesprek.  
Wil jij ook een actie opzetten voor het CSG Zwolle, wil je aandacht vragen voor dit onderwerp of wil je een 
voorlichting aanvragen? Stuur dan een bericht naar zwolle@centrumseksueelegweld.nl  
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