Nieuwsbrief no 4, 10 mei 2012
Eind Schorer Buddyzorg
23 maart hebben we afscheid genomen van Schorer Buddyzorg. Jos, Michelle, Jitte,
Elleke en Thomas zijn welverdiend in het zonnetje gezet. Er werd getoast en een lied
gezongen en met een lach en een traan is de Schorerdeur dicht getrokken.
Start Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam
Er is veel media-aandacht geweest voor Stichting Roze Buddyzorg. Die aandacht heeft,
net als de roze geldbrieven, zeker geholpen bij het aanboren van fondsen.
Van verschillende kanten hebben we giften en donaties gekregen, voldoende om een
tijd vooruit te kunnen.Dit geeft ons de kans om de komende tijd alle energie te stoppen
in waar het werkelijk om gaat:
clienten en buddy's bij elkaar brengen en zorg te dragen voor goede voorwaarden om
dit te blijven doen.
Iedereen van harte bedankt voor de bijdrage!
Buddybegeleiding
Dinsdag 15 mei is er een kwartaalavond.
In ieder geval is er een groep voor de buddy's voor transgenders. Die avond bepalen we
met elkaar waar we over in gesprek gaan.
Ook contactbegeleiders en trainers zijn welkom.
Woensdag 23 mei is onze eerste buddygroepsavond.
Twee groepen hebben aangegeven als groep door te willen. Iedereen die ook aan een
groep wil gaan deelnemen, is welkom. Ter plekke stellen we nieuwe groepen samen.
Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30u in De Boomspijker aan de
Recht Boomssloot 52. We kijken uit naar je komst.

De volgende groepsavonden staan voorlopig gepland voor 4 juli, 15 augustus, 26
september, 7 november en 19 december.
De datum voor de volgende kwartaalavond is nog niet bekend.
Flyer
We hebben korte bondige flyer gemaakt over wie we zijn en wat we doen. Deze flyer is
op Koninginnedag uitgedeeld en leverde naast een leuk bedrag een aanmelding van
een vrijwilliger op.
Wil je flyers verspreiden, print 'm zelf of laat het ons weten.
Je kunt de flyer hier vinden.
Aanmeldingen
Er komen nieuwe cliënten en vrijwilligers binnen en intakes zijn gestart. Mensen kunnen
zich bij ons aanmelden, bij voorkeur per email en zullen zo goed mogelijk geholpen
worden.
Binnen een paar maanden begint de eerste buddytraining bij St. Roze Buddyzorg.
Geld
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 eerstaangewezen
contactpersoon.
Verder per email info@rozebuddyzorg.nl
Telefoon

06 1018 2761 (alleen maandag en woensdag 10.30 -13.00 uur).

http://www.rozebuddyzorg.nl/

