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De zomer is bijna voorbij!
Terugblik Vrijwilligersmiddag, zaterdag 30 augustus:
Ruim 30 vrijwilligers bezochten Artis, de Hortus of gingen naar de film Boyhood in
Kriterion. Aan het eind van de middag kwamen we bij elkaar in cafe 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, zondag 18 oktober:
De lunch voor de cliënten van vorig jaar mei, was erg geslaagd en werd door iedereen
gewaardeerd. En daarom gaan we dit ieder jaar organiseren. Dus nodigen we de cliënten
en hun buddy's van harte uit op de Nazomerlunch op zondag 18 oktober in de
Boomsspijker. De uitnodiging voor de cliënten wordt binnenkort verstuurd.
Pluim van Max:
We zijn benaderd door de redactie van Max Magazine voor de rubriek “Een pluim van
Max”. Een pluim wordt gegeven aan iemand die zich vrijwilliger inzet voor een ander.
Harry Buseman en Thomas Tromp worden hiervoor geïnterviewd en krijgen een bos
bloemen. Hou het Max Magazine in de gaten.
Buddy's:
Dit jaar hebben weer acht vrijwilligers de training gedaan op de Vrijwilligers Academie. Er
zijn 38 buddy's ingezet. Zeven buddy’s zijn tijdelijk met rust en er zijn 11 vrijwilligers op
sleutelposities (contactbegeleiders, groepsbegeleiders, bestuur en externe voorzitter).
Vakantie:
Zowel het Bestuursoverleg als het Praktijkoverleg en de buddygroepen zijn weer gestart in
de Boomsspijker. Het buurthuis is de afgelopen zomer grondig verbouwd.

Wist je dat;
Cafe 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
Bij Gay & Lesbian Switchbord Nederland kun je terecht met jouw vragen over homo- en
biseksualiteit en genderidentiteit. Via info@switchboard.nl
Geld
Met enige regelmaat ontvangen we donaties. Daarvoor onze hartelijke 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

