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FEEST!
Binnenkort is het zover en hebben we op 30 november samen feest in “De Badcuyp” in de
Amsterdamse Pijp. We zullen zorgen voor een hapje en een drankje en daarna is er een
buffet waar je lekker kunt eten. Er is een open podium waar de gelegenheid is iets ten
gehore te brengen of te laten zien. We kijken ernaar uit alle vrijwilligers die de opstart van
Stichting Roze Buddyzorg hebben mogelijk gemaakt te ontmoeten en bij te praten. Zonder
jullie is er geen roze buddyhulp mogelijk. Het feest is van 17 uur tot 21 uur. In verband met
het eten is het belangrijk dat je je aan- of afmeldt voor 23 november. Laat ook even weten
of je gebruik wilt maken van het open podium.
Wie we zijn
Het bestuur bestaat uit: Nelly Duijndam, voorzitter, Pim van Rooden, penningmeester,
Henriet Molenbeek, secretaris en Bets Keyers, bestuurslid.
Het bestuur vergadert 1x per twee weken.
Contactbegeleiders zijn: Joop Kraayeveld, Joost Davidse, Hans Kok, Pim van Rooden,
Henny Jonkhout, Henriet Molenbeek, Nelly Duijndam.
Het praktijkoverleg is 1x per twee weken en wordt voorgezeten door Hans Toben.
Trainers zijn: Bets Keyers, Anne van Broekhuizen, Herman Broers.
Groepsbegeleiders zijn: Bets Keyers en Anne van Broekhuizen
Op dit moment hebben we 50 clienten, waarvan 5 nieuwe. Er zijn even zoveel buddy's
ingezet en er zijn 10 buddy's met rust.
Tussenstand
Er zijn nieuwe buddy's in training! Afgelopen week zijn ze gestart bij de Vrijwilligers
Academie. Daarna zullen ze nog een specifieke training krijgen van Roze Buddyzorg zelf.
We zijn heel benieuwd hoe de nieuwkomers de training zullen ervaren. In een volgende
nieuwsbrief vertellen we daar wat meer over.
We hebben een mailing gedaan naar ongeveer 60 verwijzers in Amsterdam om te laten
weten dat we er zijn en dat we graag nieuwe cliënten verwelkomen/helpen. De eerste
reacties zijn binnen. Het loopt niet storm, maar deze informatie zal ook de verwijzers van
pas komen op langere termijn. Er volgt nog een tweede groep verwijzers die we zullen
benaderen, omdat we eerst wilden afwachten wat de eerste mailing aan reakties teweeg
zou brengen.

Nieuwe flyers
We hebben mooie nieuwe flyers laten drukken. Aan de inhoud is niets veranderd, maar de
lay out en de vormgeving ziet er nu veel beter uit. We hebben de flyer bij een
professionele drukker laten maken en dat zie je.
Wil je zelf flyers verspreiden, laat het ons weten, dan zorgen wij dat je het gewenste aantal
ontvangt.
Externe contacten
We hebben meegedaan met de verkiezing voor het beste vrijwilligers initiatief van 2012.
Dit was georganiseerd door Vrijwilligers.nl. We zijn niet genomineerd voor de Award 2012,
maar hebben hierdoor meer naamsbekendheid gekregen.
Stichting Roze Buddyzorg is benaderd door de GGD Amsterdam met verzoek mee te doen
aan een onderzoek naar de behoefte aan Roze Buddyzorg. De GGD heeft een interview
gehouden en we hebben hierin samengewerkt met Rainbow Buddy Support van de
Regenboog (Jos Holweg).
Studenten van het ROC in Weesp hebben contact opgenomen met onze stichting. Ten
behoeve van hun opleiding hadden ze de opdracht een werkplan te maken. Zij hadden
gekozen voor het onderwerp: Huisvesting voor HLBT's. We hebben een gesprek met 2
studenten hierover gehad.
We hebben meegedaan omdat het belangrijk is dat er ook op scholen aandacht besteed
wordt aan dit onderwerp.
Verzoek uit het praktijkoverleg
Uit het praktijk overleg komt naar voren dat het soms moeilijk is contact met elkaar te
krijgen. Dit kost meer tijd dan nodig is. Graag willen we iedereen vragen te zorgen dat je
contactgegevens bekend zijn bij Roze Buddyzorg. Daarnaast verzoeken we jullie snel te
reageren als er contact met je gezocht wordt.
Geld
Met enige regelmaat ontvangen we donaties. Daarvoor natuurlijk onze hartelijk dank.
Naast dat we niet zonder vrijwilligers kunnen is het van belang dat we voldoende middelen
hebben om dit mooie vrijwilligerswerk te kunnen doen.
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/

