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We kijken terug en vooruit!

Allereerst wensen we jullie, namens het Bestuur, allemaal een mooi, gezond, uitdagend,
waardevol, bijzonder, maar vooral liefdevol 2014.
Voor Roze Buddyzorg is het een succesvol jaar geweest.
Kerstpakketten:
Van Bianca, (buddy) en haar partner Paul heeft Roze Buddyzorg voor alle vrijwilligers een
kerstpakket gekregen. Wat een geweldig initiatief! Zij hebben verschillende bedrijven
benadert om iets te doneren en daarna hebben zij al die prachtige pakketten gemaakt.
Heel veel dank hiervoor. Een aantal pakketten is niet opgehaald, die hebben inmiddels
een goede bestemming gekregen.
Waar staan we nu:
We geven jullie graag een overzicht:
Op dit moment hebben we 70 vrijwilligers waarvan 62 buddy's die zich aan ons hebben
verbonden. We hebben 51 cliënten.
Afgelopen jaar hebben 12 vrijwilligers zich aangemeld, waarvan er 8 in training zijn
gegaan. Hiervan zijn er 5 ingezet.
Afgelopen jaar hebben zich 15 cliënten aangemeld, waarvan er 12 inmiddels een buddy
hebben.
We konden 2 cliënten doorverwijzen naar Rainbow Buddy Support van de
Regenbooggroep en 1 cliënt is vanuit hen bij ons terechtgekomen.
We werken goed samen met Rainbow Buddy Support met onze contactpersonen Jos
Holweg en Michelle Delleman, die velen van jullie nog zullen kennen.
Iedere twee weken vergadert het bestuur op woensdagavond in de Boomsspijker en om
de week, ook op woensdagavond, hebben de contactbegeleiders, trainers en
groepsbegeleiders praktijkoverleg. Dit overleg wordt voorgezeten door een externe
voorzitter, Hans Toben.
We kregen het verzoek vanuit de buddygroepen om wat meer toelichting te geven op het
reilen en zeilen van Roze Buddyzorg. Daarom zullen het bestuur en de contactbegeleiders
in 2014 een keer aanschuiven bij de groepen.

Samenstelling bestuur:
Na ongeveer 2 jaar neemt Pim van Rooden afscheid van het bestuur als penningmeester
en heeft hij geen zitting meer in het bestuur. We zullen hem missen, met zijn nuchtere kijk
op zaken en zijn gastvrijheid aan zijn keukentafel. We bedanken hem voor zijn inzet en hij
blijft gelukkig gewoon als contactbegeleider bij ons.
Hij wordt opgevolgd door Joost Davidse. Joost is al enige tijd contactbegeleider bij ons en
heeft veel zin om het bestuur te “versterken”. Nelly Duijndam, Bets Keyers en Henriet
Molenbeek vormen de rest van het bestuur.
Feest voor vrijwilligers:
In maart 2014 bestaat Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam 2 jaar. We zijn er trots op dat
we zoveel mensen kunnen helpen bij hun hulpvraag en we zijn blij dat zoveel vrijwilligers
zich met Roze Buddyzorg verbonden voelen en hun hulp en tijd inzetten. Het lijkt
vanzelfsprekend maar het is wel bijzonder.

Op vrijdag 7 maart gaan we dat vieren met een borrel in Resaurant-Cafe In de Waag aan
de Nieuwmarkt 4, 1012CR te Amsterdam. Alle vrijwilligers zijn welkom van 17.00 tot 19.00
uur. Een goede gelegenheid om elkaar weer eens te zien en we proosten op een mooie
toekomst. Laat via de mail even weten of je er bij zult zijn. Een uitnodiging volgt nog.
Puntje van aandacht:
Uit de administratie blijkt dat er een aantal vrijwilligers is die nog niet de vrijwilligers
overeenkomst heeft getekend. Dit is vooral belangrijk om te zorgen dat je als vrijwilliger
verzekerd bent tijdens je inzet voor Roze Buddyzorg. Mocht je geen overeenkomst
hebben, vraag er dan 1 aan per email, info@rozebuddyzorg.nl.
Even Voorstellen:
We zullen regelmatig een vrijwilliger vragen of hij/zij iets over zichzelf wil vertellen. Kees
Touw is de eerste die in de Nieuwsbrief stond. Wil je ook iets delen? Laat het weten via
info@rozebuddyzorg.nl

Cursussen:
De thema-avond over Homoseksualiteit “Verschil mag er zijn”, die in september aan de
Vrijwilligersacademie werd gegeven door Roze Buddyzorg en Rainbow Buddy Support,
was succesvol. Er zullen meer van deze verdiepingsavonden volgen, die we in de
nieuwsbrief zullen aankondigen.
Amsterdam bedankt haar vrijwilligers:
Afgelopen 7 december was het vrijwilligersdag en werden alle vrijwilligers bedankt. Roze
Buddyzorg heeft meegedaan aan deze aktie met een promotiefilmpje. Dit was te zien bij
AT5 en via de site van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Henriet en Claudia zijn
hiervoor de poppenkast ingedoken.
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Amsterdammer van het jaar!
Karin Hanekroot van de Vrijwilligers Academie is 2e geworden bij de verkiezing
“Amsterdammer van het jaar”. Marco de Souza met Leerorkest Amsterdam werd 1e.
Een mooie plek voor iemand die veel voor de vrijwilligers van Amsterdam organiseert en
wij feliciteren haar van harte met dit resultaat.
Het Roze Lieverdje
Voor de vijfde keer organiseert GroenLinks Amsterdam de verkiezing van het Roze
Lieverdje. Het Roze Lieverdje is een tweejaarlijkse prijs die op Valentijnsdag wordt
uitgereikt aan een Amsterdammer of initiatief, die zijn of haar sporen verdiend heeft in de
strijd voor seksuele diversiteit en de emancipatie van LHTBQ's. Tot 19 januari konden
Amsterdammers kandidaten voordragen. Op Valentijnsdag, 14 februari 2014 vindt de
uitreiking plaats bij het Lieverdje op het Spui.
De Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam is voorgedragen voor de nominatie voor het
Roze Lieverdje. Wij zitten helaas niet bij de genomineerden maar vinden het al een eer de
kans te hebben gehad genomineerd te worden.
De Trut Award
Het kan niet op, we zijn wel genomineerd voor de Trut Award. De Stichting Trut zet zich in
voor vrouwen met lesBische gevoelens en organiseert als sinds jaar en dag de niet
commerciele queerdisco. Met nog twee andere genomineerden, te weten Secret Garden
en Stichting Ondersteboven, maken we kans om te winnen. Er wordt op zondag 16
februari tijdens een besloten avond bekend gemaakt wie er gewonnen heeft.
Er zijn 12 kaarten beschikbaar voor dit besloten GALA. T
Twee leden van het bestuur gaan in iedergeval en daarnaast zijn er dus nog 10 kaarten
over. Laat ajb voor 5 februari weten of je ook naar het GALA wilt, dan geven wij je naam
door. Alleen voor genodigden.
Geld
Met enige regelmaat ontvangen we donaties. Daarvoor natuurlijk onze hartelijk dank.
Naast dat we niet zonder vrijwilligers kunnen is het van belang dat we voldoende middelen
hebben om dit mooie vrijwilligerswerk te kunnen doen.
Donaties zijn soms aftrekbaar van de belasting. Wil je daar meer over weten klik dan Hier

Bankrekeningnummer NL22ABNA0464409683 ten name van Stichting Roze Buddyzorg
Amsterdam.
De ANBI-status is toegekend per 5 maart 2012 (ANBI= algemeen nut beogende instelling).
Met de ANBI-status kunnen, onder bepaalde voorwaarden, giften afgetrokken worden van
de belasting.
Bereikbaarheid Stichting Roze Buddyzorg
Voor buddy's die ingezet zijn, is de contactbegeleider de eerst aangewezen contactpersoon. Verder per:
Email:
info@rozebuddyzorg.nl
Telefoon:
06 1018 2761
Website:
http://www.rozebuddyzorg.nl/

Als je de nieuwsbrief of andere mails niet meer wilt ontvangen, meld dit via info@rozebuddyzorg.nl

