Nieuwsbrief no 4, december 2014
De feestdagen staan voor de deur!
Terugblik nazomer brunch, zondagmiddag 19 oktober:
Vorige maand hebben we een gezellige brunch gehad in de Boomsspijker. Er waren ruim
30 clienten en buddy's aanwezig. Verrassend om nieuwe clienten te ontmoeten, het was
een mixed gezelschap, jong en oud, man en vrouw, clienten met en zonder buddy.

Voor alle foto's zie:
http://www.mijnalbum.nl/Album=WNRIZUCO

Pluim van Max:
Harry Buseman en Thomas Tromp zijn geïnterviewd voor Max Magazine voor de rubriek
een Pluim van Max.
De link naar het artikel is:
http://home.high5.name/files/BuddyZorg/Artikel_Max.jpg
Helaas is Thomas 17 oktober overleden.
Mijn Geheim
Ook Anna Zandee werd geïnterviewd voor het blad Mijn Geheim.
De link naar het artikel is:
http://home.high5.name/files/BuddyZorg/Mijn_Geheim_49_en_50_Anna
Mokum Roze organiseert:
Een informatie en inspiratie bijeenkomst voor 50+ LHBT’s met als titel:
“Amsterdam, een stad waar je als LHBT goed oud kunt worden?”
Datum: 14 december
Tijd: 15.00u tot 17.00u (borrel na)
Plaats: Lloyd Hotel Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam
Het gaat over Roze zorg – wonen – netwerken
Toegang gratis
Doe mee met een fotoshoot voor de website:
De website van Roze Buddyzorg kan wel een opknapbeurt gebruiken. We willen daarom
mooie, leuke, aansprekende foto’s laten maken van cliënt-buddy contacten.
Meld je aan via info@rozebuddyzorg.nl als je met of zonder cliënt mee wilt doen. Het
belooft een leuke middag te worden.
Datum: 10 januari 2015
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur
Plaats: Boomsspijker,Rechtboomssloot
Verdiepingsavond Euthanasie:
Roze Buddyzorg organiseert een verdiepingsavond over euthanasie samen met de NVVE.
Als buddy kun je te maken krijgen met vragen over euthanasie. Dan is het voor je van
belang om meer informatie te hebben, zodat je naast het luisterende oor ook kan
meedenken. Als je geïnteresseerd bent kun je je opgeven via info@rozebuddyzorg.nl

Datum: 18 februari 2015
Tijd: 's avonds
Plaats: Vrijwilligers Academie, Keizersgracht 340
Kosten: worden door Roze Buddyzorg betaald
Op bezoek bij de Buddygroep:
Enige tijd geleden kwam de vraag vanuit de buddygroep of er een avond iemand van het
Bestuur zou kunnen aansluiten. Ik, Henriet, heb dat woensdag 19 november gedaan.
De avond werd geleid door Anne van Broekhuyzen. Nadat we een kennismakingsrondje
hadden gedaan was er was gelegenheid om vragen te stellen. Ik vond het heel waardevol
om bij de avond aanwezig te zijn en de bijzondere verhalen van iedereen te horen. Het
maakt dat je je bewust bent waar Roze Buddyzorg voor staat. Dat het nog steeds
ontzettend nodig is en dat het bijzonder is en blijft dat vrijwilligers zich voor hun clienten
inzetten. Er wordt in de groep ook regelmatig een thema besproken en de vraag kwam uit
de groep of Roze Buddyzorg een verdiepingsavond over dementie zou kunnen
organiseren. Dat is een goed idee en zal ik bij de volgende Bestuursvergadering
inbrengen. Dank voor de uitnodiging en zeker tot ziens. Henriet Ooms
Feestdagen:
Met de feestdagen in het vooruitzicht willen we graag iedereen bedanken voor zijn of haar
inzet. Er is nog geld over van de Trut Award die we in februari wonnen en daarom hebben
we voor alle vrijwilligers een extraatje dat we per post zullen toesturen.

Fijne Feestdagen en een sprankelend 2015

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 genderindentiteit. 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.
Wilt u ook financieel bijdragen aan Roze Buddyzorg? Dat kan door een bedrag over te
maken op bankrekeningnummer NL22ABNA0464409683 van Stichting Roze Buddyzorg
Amsterdam te Amsterdam. Alvast hartelijk dank!

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. Wil je daar meer over weten klik dan Hier
Bereikbaarheid Stichting Roze Buddyzorg
Voor buddy's die ingezet zijn, is de contactbegeleider de eerst aangewezen contactpersoon. Verder zijn we bereikbaar 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

