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Allereerst wensen wij iedereen een gezond, liefdevol, 2013 toe

FEEST
Afgelopen 30 november hadden we een geweldig feest in de Badcuyp. Ruim 40
vrijwilligers hebben samen heerlijk gegeten, kennisgemaakt, gepraat en gelachen.
In het voorjaar, als Roze Buddyzorg een jaar bestaat, gaan we een feest organiseren voor
de cliënten en hun buddy's.
Organisatie:
In de vorige nieuwsbrief hebben we de contactbegeleiders, trainers en groepsbegeleiders
voorgesteld. Nu willen we de intakers noemen: Henny Jonkhout, Joop Kraaijeveld, Joost
Davidse en Kari Winkelman.
Deze mensen samen, de contactbegeleiders, trainers, groepsbegeleiders en intakers,
vormen het Praktijk Overleg (P.O.) en zij vergaderen twee keer per maand.
Echter, Joop heeft aangegeven dat hij gaat stoppen bij Roze Buddyzorg. Hij verhuist
namelijk naar Zutphen. Joop is iemand van het eerste uur als het gaat om buddyzorg en
heeft jarenlang bij de Schorerstichting vrijwilligerswerk gedaan en ging vorig jaar met ons
mee naar Roze Buddyzorg. Op woensdag 30 januari is hij voor het laatst op het P.O. We
zullen je missen!
Buddygroepen:
Als je (weer) deel wilt gaan nemen aan een buddygroep, of als je af en toe met een
buddygroep mee wilt doen neem contact op met Bets Keyers of Anne van Broekhuyzen
via info@rozebuddyzorg.nl
Als er suggesties zijn voor een thema-avond horen we dat graag. Er zijn al een paar
onderwerpen genoemd: psychiatrie en verslaving.
Als je niet als buddy bent ingezet, en je dus geen contactbegeleider hebt, maar je wilt toch
eens praten, neem dan gerust contact op met iemand van het Bestuur.
Laat tijdig weten dat je weer beschikbaar bent nadat je een periode op non-actief hebt
gestaan.
Verandert er iets in je situatie wat belangrijk is voor Roze Buddyzorg om te weten, pas dan
je profiel aan. Daarvoor kun je contact opnemen met Pim van Rooden via
info@rozebuddyzorg.nl
Buddytraining:
De eerste groep vrijwilligers heeft de buddytraining met succes doorlopen. De reacties van

de deelnemers waren positief, zowel over het deel van de Vrijwilligersacademie als het
deel van Roze Buddyzorg zelf.
De tweede groep heeft inmiddels de training van de Vrijwilligersacademie achter de rug en
zal in januari de training bij Roze Buddyzorg volgen.
Vrijwilligersacademie:
We willen de vrijwilligers van Roze Buddyzorg toegang geven tot de cursussen van de
Vrijwilligersacademie.
Daar zijn natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbonden. Het gaat in overleg;
contactpersoon is Bets Keyers. Aanmelden via mail info@rozebuddyzorg.nl. Er is een
limiet aan het aantal te volgen cursussen en het moet relevant zijn voor het roze
buddywerk. Deelname is voor de vrijwilligers gratis, maar het kost Roze Buddyzorg geld.
Daarom zullen er financiële consequenties zijn bij niet tijdig afmelden.
We zijn partner geworden van de Vrijwilligersacademie. Dit betekent onder andere dat we
elkaar gaan linken op de websites.
Externe contacten
We zijn op diverse nieuwjaarsborrels uitgenodigd, zoals De Boomsspijker, het Aidsfonds,
COC, sponsors. Dit zijn goede momenten om onze naamsbekendheid te vergroten.
Zoals hierboven vermeld gaan we nauw samenwerken met de Vrijwilligersacademie.
We hebben de HIV vereniging bedankt voor het ter beschikking stellen van ruimte voor
vergaderingen. Doordat zij kleiner behuisd zijn is dit helaas niet meer mogelijk.
Geld
Met enige regelmaat ontvangen we donaties. Daarvoor natuurlijk 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.
In de volgende nieuwsbrief presenteren we het jaarverslag van 2012.
Bankrekeningnummer 464409683 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

