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FEEST!
Wat gaat de tijd snel. We zijn nu al weer een half jaar bezig met de Stichting Roze
Buddyzorg Amsterdam en het gaat goed. We hebben allemaal hard gewerkt, er is veel
energie gestoken in de organisatie, communicatie, locaties, kortom met de opstart van de
nieuwe Stichting. Alle reden om dit, samen met jullie, te vieren.
De datum is vrijdag 30 november, dus hou deze datum vrij in je agenda. De
Feestcommissie zal jullie bijtijds informeren.
Tussenstand
Nu iedereen weer min of meer van vakantie terug is kunnen we weer uitgerust en op volle
sterkte verder.
Op dit moment zijn we zo ver dat we nieuwe cliënten kunnen gaan verwelkomen. Er zijn
voldoende buddy's, contactbegeleiders en intakers. Er heeft zich inmiddels al een aantal
cliënten bij ons gemeld, die al een buddy hebben gekregen of waar nu een buddy ingezet
gaat worden.
Er wordt een overzicht gemaakt van de meeste verwijzers in Amsterdam en die verwijzers
gaan we binnenkort per mail benaderen. Hiermee willen we met name onze
naamsbekendheid vergroten. We zijn heel benieuwd naar de reacties.
Zomeracties
In juli zijn we uitgenodigd op de Zocieteit op de NZ Voorburgwal. Dit naar aanleiding van
hun jaarlijkse feest in juni, waarbij de opbrengst van de daar gehouden verloting naar de
Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam ging. We kregen de gelegenheid te vertellen wat de
we doen en er werden vragen gesteld. Aan het eind van de avond kregen we een
enveloppe overhandigd met daarin het opgehaalde geldbedrag. Het was hartverwarmend
te zien dat zoveel mensen ons steunen. Bedankt!
Op de Roze Zaterdag in Haarlem, 7 juli, zijn er 1000 flyers uitgedeeld.
Op 3 augustus mochten we tijdens de Roze Brunch aan de vele aanwezigen iets over
onze Stichting vertellen, en kon iedereen een flyer meenemen.
Tijdens de Canal Parade, zaterdag 4 augustus, en de Informatie markt op 5 augustus, zijn
1500 flyers uitgedeeld.
Mede hierdoor hebben zich een aantal buddy's gemeld.
Met dank aan allen die meegeholpen hebben. Het was erg gezellig.
Najaarsacties
Tijdens de Leatherfeesten gaan we weer de straat op met onze flyers. Sluit je aan als je
mee wilt helpen of laat ons weten of je nog een evenement weet waar we flyers uit kunnen
delen. Via het emailadres en/of telefoonnummer onderaan deze nieuwsbrief kun je
informatie krijgen of je aanmelden.
Wil je zelf flyers verspreiden, print 'm zelf of laat het ons weten. Je kunt de flyer hier

vinden.
Buddytraining
In oktober kunnen we een nieuwe training starten, want we hebben voldoende
aanmeldingen. We hebben met behulp van trainers, groepsbegeleiders en andere
betrokkenen een mooie, op de praktijk afgestemde training samengesteld.
Locatie
De locatie voor vergaderingen en groepen blijft de Boomsspijker, aan de Rechtboomssloot
52. Voor individuele gesprekken gebruiken we de locatie van de HIV Vereniging, 1e
Helmersstraat 17. Om de kosten zo laag mogelijk te houden hebben we besloten op deze
beide locaties te blijven. Met dank aan de HIV vereniging.
Redactie Nieuwsbrief
Op dit moment komt de Nieuwsbrief nog wat onregelmatig uit. Er zijn nog niet echt vaste
rubrieken, en dat willen we graag anders. Wie voelt er voor om de redactie van de
Nieuwsbrief op zich te nemen? Mail of bel, zie onderaan de Nieuwsbrief.
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
Website:
http://www.rozebuddyzorg.nl/

