Jaarverslag 2014 Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam
In 2014 is de Stichting erin geslaagd om Roze Buddyzorg verder uit te bouwen.
Roze Buddyzorg draait voor 100% op vrijwilligers die zich met grote betrokkenheid
inzetten voor kwetsbare LHBT'ers in Amsterdam. De begeleiding en trainingen
worden door vrijwilligers verzorgd. De vrijwilligers ondersteunen elkaar bij de
buddyzorg – contactbegeleiders en buddygroepen. 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 ingegaan
worden op de behoefte van kwetsbare LHBT'ers.
Aantallen vrijwilligers en cliënten
Nieuwe vrijwilligers
In 2014 waren er 14 informatievragen over buddywerk bij Roze Buddyzorg.
Daaruit volgden:
- 12 aanmeldingen
- 10 kennismakingen
- 8 basistrainingen bij de VrijwilligersAcademie
6 mensen werden als buddy's ingezet
We gaven in 2014 twee keer een interne trainingsavond.
Buddy’s
Er zijn 38 buddy's ingezet. Een aantal buddy’s hebben twee clienten. Zeven buddy’s
zijn tijdelijk met rust en er zijn 11 vrijwilligers op sleutelposities (contactbegeleiders,
groepsbegeleiders, bestuur en externe voorzitter).
Buddygroepen
23 buddy's namen deel aan een van de buddygroepen.
Nieuwe clienten
In 2014 19 clienten hebben zich aangemeld waarvan er 10 een buddy kregen. Drie
zijn doorverwezen naar Rainbow Buddy Support van de Regenbooggroep, drie
konden niet geholpen worden door Roze Buddyzorg en drie zagen af van een buddy.
Eind 2014 hebben we 45 clienten.
Clienten worden niet alleen doorverwezen door diverse instellingen en organisaties,
maar weten ook zelf Roze Buddyzorg te vinden.
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Overleg en bijeenkomsten
Elke woensdag huren we ruimte 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 (PO) worden de intakes besproken, worden
cliënten en buddy’s gekoppeld en wordt de voortgang van de buddycontacten
besproken. Ook wordt de gang van zaken rond Roze Buddyzorg met elkaar
doorgenomen. Het P.O. is het hart van Roze Buddyzorg.
Het PO bestaat uit 10 vrijwilligers en wordt gevormd door de contactbegeleiders,
intakers, bestuur, groepsbegeleiders en trainers en wordt voorgezeten door een
vrijwillige externe voorzitter.
Activiteiten en media
In de prijzen gevallen
Roze Buddyzorg werd genomineerd voor de Trut Award. Het Trut Fonds geeft de
winst van de potten en flikkerdiscotheek de Trut uit aan "kleinschalige, niet
commerciële potten- en flikkerprojecten welke elders niet of nauwelijks in aanmerking
komen voor subsidie". Met nog twee andere genomineerden, te weten Secret
Garden en Stichting Ondersteboven, maakten we kans om te winnen. Op 16 februari
werd bekend gemaakt dat Roze Buddyzorg gewonnen heeft. Naast de erkenning en
eeuwige roem is aan deze prijs een geldbedrag verbonden van € 2.500,00.
2 jarig bestaan
In maart 2014 bestond Roze Buddyzorg 2 jaar.
Op vrijdag 7 maart vierden we dat met een borrel voor alle vrijwilligers in RestaurantCafé ‘In de Waag’ aan de Nieuwmarkt 4.
AT5
AT5 zond een interview uit met Pieter Hokkling (buddy) en Mathieu Schrijen (cliënt)
met Frank Awick voor “In de stad”. Dit is op 28 mei uitgezonden.
Vrijwilligersmiddag
Ruim 30 vrijwilligers bezochten zaterdag 30 augustus Artis, de Hortus of gingen naar
de film Boyhood in Kriterion. Aan het eind van de middag kwamen we bij elkaar in
café De Roeter voor een borrel een hapje en een gezellig gesprek. Het was een zeer
geslaagde middag. De middag is betaald met het prijzengeld van de Trut Award.
Nazomerlunch voor cliënten en hun buddy's
Zondagmiddag 19 oktober hebben we een gezellige brunch gehad in de
Boomsspijker. Er waren ruim 30 clienten en buddy’s aanwezig.
Het was een gemêleerd; gezelschap, jong en oud, man en vrouw, clienten met en
zonder buddy.
Pluim van Max
Harry Buseman en Thomas Tromp zijn geïnterviewd voor Max Magazine voor de
rubriek een Pluim van Max. Zie bij ‘Nieuws’ op onze website
Helaas is Thomas 17 oktober overleden.
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Mijn Geheim
Anna Zandee (buddy) werd geïnterviewd voor het blad Mijn Geheim.
Zie bij ‘Nieuws’ op onze website.
Mokum 50+
Roze Buddyzorg was aanwezig op de informatie- en inspiratie bijeenkomst voor 50+
LHBT’s met als titel: “Amsterdam, een stad waar je als LHBT goed oud kunt
worden?” De dag werd georganiseerd door Mokum Roze.
Samenwerking
We hebben samengewerkt met Rainbow Buddy Support van de Regenbooggroep,
de Vrijwilligersacademie, Gay Care Amsterdam, Mokum Roze en de
Vrijwilligerscentrale.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Nelly Duijndam, voorzitter
Henriët Ooms, secretaris
Joost Davidse, penningmeester
Bets Keyers, lid
Donaties
Donaties zijn ook in 2014 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.
Namens het bestuur
Nelly Duijndam
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