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Het is weer zomer!
Terugblik Borrel 2 jarig bestaan Roze Buddyzorg Amsterdam
De Borrel voor vrijwilligers op 7 maart j.l. in Café-restaurant In de Waag werd goed
bezocht. Ongeveer 30 vrijwilligers proostten op het 2 jarig bestaan van Roze Buddyzorg.
Er werd gezellig bijgepraat, kennis gemaakt en genoten van de hapjes. De volgende keer
maken we foto's dan kunnen we die op onze facebookpagina plaatsen. Volgend jaar weer!
Interview met Pieter (buddy) en Mathieu (client) met Frank Awick op AT5
We zijn benaderd door AT5 of we mee wilden werken aan een item over het Roze
Buddywerk in Amsterdam. Dit is op 28 mei “live” uitgezonden, nadat het 3 weken daarvoor
werd opgenomen. Henriet was erbij als ondersteuning. Zie de film “In de stad”
Trut trakteert de vrijwilligers
In februari van dit jaar wonnen we de Trut Award. Naast de enorme erkenning en eeuwige
roem is aan deze prijs een geldbedrag verbonden van 2.500 euro.

We vinden dat dit ten goede komt aan de
vrijwilligers. Daarom nodigen we jullie uit
om dit met elkaar te vieren en een leuke
dag samen te hebben. Er is voor elk wat
wils.
Het is op zaterdagmiddag 30 augustus
vanaf 14.00 uur
Je kunt kiezen om naar Artis te gaan
inclusief rondleiding.
Of naar de Hortus Botanicus.
of naar een verrassingsfilm in Kriterion.
We komen aan het einde van de middag
allemaal bij elkaar van 17.00 uur tot 19.00
uur in Café “Eik en Linde” met een
drankje en een hapje. Alles is gelegen
rondom de Plantage Buurt. Zet het alvast
in je agenda, uitnodiging met tijd, locatie
en hoe je je aan kunt melden volgt
binnenkort.

Nieuwe Buddygroepen
Meld je aan als je aan een buddygroep deel wilt nemen. Daarin wordt met elkaar gepraat
over het buddywerk en alles wat dat met zich meebrengt. Er zijn op het moment twee
groepen met Anne van Broekhuijzen en Bets Keyers als begeleiders. Voor info mail naar
rozebuddies@gmail.com

Vakantie
Ga je lekker op vakantie laat dat dan ook even weten aan je Contactbegeleider. Geniet
ervan en kom uitgerust en geïnspireerd weer terug. Mocht je wat langer weg gaan dan kan
er misschien voor tijdelijke vervanging gezorgd worden.
Zowel het Bestuursoverleg als het Praktijkoverleg zullen in de zomermaanden doorgaan,
maar minder vaak. De telefoon en email blijven bereikbaar. Vanaf 20 augustus gaan we
weer op volle sterkte verder.

Jaarverslag 2013
Voor degene die geïnteresseerd is; het Jaarverslag van 2013 kun je vinden op onze
website
Wist je dat
Pim van Rooden coördinator is geworden bij Café Oké? Voor iedereen met een
verstandelijke beperking en homoseksuele gevoelens.
Café Oké Als regel op de tweede zondagmiddag van de maand van 13.00 -16.00 uur,
Rozenstraat 14, Amsterdam.
Café Zilver is voor LBT vrouwen van 55+
Café Zilver is elke 1e zondag van de maand vanaf 14.00 uur in Restaurant Szmulewicz,
Bakkersstraat 12, 1017 CW Amsterdam, tussen het Rembrandtplein en de Amstel. Nadere
informatie: E cafezilver@gmail.com
Zóciëteit
Voor homomannen van 40+ biedt de Zóciëteit aantrekkelijke mogelijkheden om mee te
doen aan diverse culturele en ontspannende activiteiten en om al doende nieuwe vrienden
te maken.
Gay & Lesbian Switchboard
Bij Gay & Lesbian Switchboard Nederland kun je terecht met jouw vragen over homo,
biseksualiteit en genderindentiteit. Via info@switchboard.nl

Donaties
Met enige regelmaat ontvangen we donaties. Daarvoor 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:
www.rozebuddyzorg.nl
Als je de nieuwsbrief of andere mails niet meer wilt ontvangen, meld dit via info@rozebuddyzorg.nl

