Jaarverslag 2012 van Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam
Toen begin 2012 het faillissement van Schorer Buddyzorg onontkoombaar
bleek, staken een aantal vrijwilligers de koppen bij elkaar met als doel de roze
buddyzorg te waarborgen. De groep vrijwilligers bestond uit contactbegeleiders, groepsbegeleiders en trainers. In de groep was voldoende
expertise aanwezig om de buddyzorg voor Homo’s, Lesbo’s Bi’s en
Transgenders (HLBT’s) voort te kunnen zetten. Met hulp van veel mensen
werden een bedrijfsplan en de doelstelling geschreven en nog vele andere
klussen geklaard.
Op 5 maart 2012 werd de Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam (Roze
Buddyzorg) bij de notaris opgericht.
Een groot deel van de cliënten en buddy’s van Schorer buddyzorg hadden
vertrouwen in de nieuwe stichting en sloten zich aan bij Roze Buddyzorg.
Voor subsidie zou de nieuwe stichting niet in aanmerking komen. We zijn
daardoor afhankelijk van donaties.
De Anbistatus werd aangevraagd en toegekend. Hierdoor zijn donaties onder
bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
Donaties kregen we van vrijwilligers, privé personen en de volgende
instellingen:
Marike Ariaens Stichting, Stichting De Handreiking, Vereniging De Trut, De
Zoociëteit, Stichting Aidsfonds, Maatschappij Tot Nut van ‘t Algemeen, Stichting
Vriendinnen en Vrienden van de Schorer en Van Lenning notariaat.
De donaties varieerden van 5 tot 10.000 euro.
Dank zij deze donaties en onze manier van werken (geen betaald personeel,
geen eigen huisvesting en geen onkostenvergoeding voor vrijwilligers) staat
Roze Buddyzorg er financieel goed voor. Als we onze manier van werken voort
kunnen zetten, zijn onze kosten voor een aantal jaren gedekt.
We besloten geen onkostenvergoedingen aan vrijwilligers te geven omdat het
veel administratieve rompslomp zou betekenen en omdat we het bezwaarlijk

vinden om een aanzienlijk deel van de donaties daaraan te besteden. We
danken alle vrijwilligers voor hun medewerking hierbij.
In buurthuis de Boomsspijker aan de Rechtboomssloot in de Nieuwmarktbuurt
huurt Roze Buddyzorg elke woensdag vanaf 17.00 uur ruimte voor de
tweewekelijkse bestuursvergadering, het tweewekelijkse praktijkoverleg,
kennismakingsgesprekken met nieuwe buddy’s, groepsavonden en trainingen.
We konden tot het einde van het jaar ook gebruik maken van een ruimte bij de
HIV vereniging in de 1e Helmersstraat voor één op één gesprekken.
De eerste maanden is er hard gewerkt aan de organisatie. Vanaf september
konden we nieuwe cliënten aannemen. Deze werden niet alleen aangemeld
door verwijzers van zieken- en verzorgingshuizen, maar ook meldden cliënten
zich direct bij Roze Buddyzorg aan.
Al gauw dienden zich nieuwe buddy’s aan. De eerste groep buddy’s heeft een
training gehad deels bij de Vrijwiligers Academie en deels bij Roze Buddyzorg.
Een tweede groep is in training.
In het tweewekelijks praktijkoverleg (P.O.) 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 P.O. wordt gevormd door de contactbegeleiders, intakers, bestuur,
groepsbegeleiders en trainers en wordt voorgezeten door een externe
voorzitter.
Eind november hebben we in de Badcuyp in de Pijp gevierd dat Roze
Buddyzorg goed loopt en naar verwachting nog lang zal blijven bestaan.
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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