Jaarverslag 2013 van Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam
In 2013 is de Stichting erin geslaagd om Roze Buddyzorg verder te versterken.
Roze Buddyzorg draait voor 100% op vrijwilligers die zich met grote betrokkenheid
inzetten voor kwetsbare LHBT'ers in Amsterdam. Ook de begeleiding en trainingen
worden door vrijwilligers verzorgd. De vrijwilligers ondersteunen elkaar bij de
buddyzorg. Alle vrijwilligers zien af van een onkostenvergoeding.
Door zonder subsidie te werken is Roze Buddyzorg geheel onafhankelijk en
zelfstandig en kan er zonder ambtelijke en bureaucratische voorwaarden ingaan
worden op de behoefte van kwetsbare LHBT'ers.
Aantallen vrijwilligers en cliënten
In 2013 hebben 21 vrijwilligers zich aangemeld. Met 12 hiervan is een
kennismakingsgesprek gevoerd. 10 vrijwilligers zijn in training gegaan en 5 zijn er
ingezet.
15 cliënten hebben zich aangemeld, waarvan er 12 een buddy hebben gekregen.
2 cliënten zijn doorverwezen naar Rainbow Buddy Support van de Regenbooggroep
en 1 cliënt is vanuit hen bij Roze Buddyzorg terechtgekomen.
Eind 2013 hebben we 70 vrijwilligers waarvan 62 buddy's die zich aan ons hebben
verbonden. We hebben 51 cliënten.
Overleg en bijeenkomsten
Elke woensdag vinden we onderdak in buurthuis de Boomsspijker aan de
Rechtboomssloot. We komen er samen voor de bestuursvergaderingen, het Praktijk
Overleg, de buddygroepen, trainingsavonden en we voeren er
kennismakingsgesprekken met vrijwilligers.
In het tweewekelijks praktijkoverleg (P.O.) worden de intakes besproken, worden
cliënten en buddy’s gekoppeld en wordt de voortgang van de buddycontacten
gemonitord. Ook wordt de gang van zaken rond Roze Buddyzorg met elkaar
doorgenomen. Het P.O. is het hart van Roze Buddyzorg.
Het P.O. wordt gevormd door de contactbegeleiders, intakers, bestuur,
groepsbegeleiders en trainers en wordt voorgezeten door een vrijwillige externe
voorzitter.
Activiteiten
Op 26 mei organiseerde het bestuur een lunch voor alle vrijwilligers en cliënten in de
Boomsspijker.
Samenwerking
We hebben goed samengewerkt met Rainbow Buddy Support en de
Vrijwilligersacademie.

Bestuur
In december nam Pim van Rooden (penningmeester) afscheid van het bestuur. Joost
Davidse was bereid de plaats van Pim in te nemen. We danken Pim voor zijn inzet
om van Roze Buddyzorg een succes te maken. De penningen waren bij hem in
goede handen.
Donaties
Donaties zijn ook in 2013 binnen komen. Dank zij deze donaties en de inzet van alle
vrijwilligers is Roze Buddyzorg uitgegroeid tot een goedlopende organisatie.
We danken iedereen die Roze Buddyzorg een warm hart toedraagt en zijn of haar
steentje heeft bij gedragen of nog bijdraagt om Roze Buddyzorg voort te laten
bestaan.
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