Nieuwsbrief maart 2015
Op 5 maart 2015 bestaat Roze Buddyzorg 3 jaar en dat willen we vieren
Het gaat goed met Roze Buddyzorg en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dankzij de
inzet van jullie, de vele vrijwilligers en de donateurs kunnen we nu en de komende jaren
dit belangrijke werk blijven doen. Dus willen we graag met jullie ons 3 jarig bestaan vieren
op zaterdag 30 mei met een picknick in een van onze mooie Amsterdamse parken. Hou
dus deze datum vast vrij; meer informatie volgt!
Mokum Roze organiseerde
Afgelopen december was Roze Buddyzorg aanwezig bij de informatieve bijeenkomst van
50+ LHBT's in het Lloyd Hotel. Het was een goede gelegenheid om de contacten weer
aan te halen en stil te staan bij de wonen en zorg situatie van oudere LHBT’ers. We
hebben veel informatie kunnen geven over Roze Buddyzorg.
Nieuwjaarsfeest “True Colors”van het COC op 25 januari 2015:
Afgelopen januari werd voor de 3e keer het nieuwe jaar gevierd in Paradiso. True Colors is
de feestelijke fundraiser voor het Bob Angelo Fonds en zet initiatieven binnen de LGBT
gemeenschap centraal. Meer dan 250 organisaties waren aanwezig waaronder Roze
Buddyzorg.

.

High Tea bij de Roze vriendengroep in het Lloyd Hotel
Zondag 7 februari waren we uitgenodigd door de Roze Vriendengroep voor een High Tea
met een Roze Twist. De Roze Vriendengroep is een groepje van 11 personen die elkaar al
ruim 10 jaar kent van de Trut. Ze komen regelmatig bij elkaar om bij te praten en een
gezellige dag te hebben. Tijdens deze dag nodigen ze graag andere Roze
Amsterdammers uit om hier bij te zijn. Dit keer waren wij te gast.
Het was een gezellige, hilarische middag met hapjes. De Roze Twist was een quiz waarbij
de LHBT kennis op de proef gesteld werd. De quiz werd gepresenteerd door de lieftallige
Dusty Gerstanowitz. Het hele gezelschap bestond uit ongeveer 30 mensen.
Hartelijk dank namens Roze Buddyzorg!!!!

de winnaars van de quiz!!

hilarisch

quiz mistress Dusty Gerstanowitz

Verdiepingsavond Euthanasie
Roze Buddyzorg heeft op woensdag 18 februari een verdiepingsavond over euthanasie
georganiseerd, samen met de NVVE. Jaap van Riemsdijk, vrijwilliger bij de NVVE, heeft
verteld waar je tegenaan kunt lopen als je te maken krijgt met een cliënt die euthanasie
overweegt. Jaap ging in op juridische en medische zaken en op de positie van
betrokkenen en van de artsen. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Er waren
buddies van Roze Buddyzorg, Rainbow Buddy support en andere vrijwilligers.
Restylen Website
Er wordt hard gewerkt om de Roze Buddyzorg Website aantrekkelijker en beter
toegankelijk te maken. Er zijn vrijwilligers inhoudelijk bezig met de tekst, we hebben op 10
januari een fotoshoot gehad en we hebben iemand ingehuurd die naar de lay-out van de
site kijkt. Dit betalen we van het prijzengeld van de Trut-award. Binnenkort meer....
Wist je dat?
Het financieel en het sociaal Jaarverslag 2014 op de site staat?
Cafe Zilver al 6 jaar bestaat? 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: 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 hartelijk dank.
Donaties zijn soms aftrekbaar van de belasting. Wil je daar meer over weten klik dan Hier
Bankrekening NL22ABNA0464409683 t.n.v. 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 alles wat in het specifieke buddy/cliëntcontact aandacht vraagt is de contactbegeleider de eerst aangewezen persoon. Voor alles waar een buddy over wil praten, of
advies over wil, zijn er de buddygroepen.
Email:
info@rozebuddyzorg.nl
Telefoon:
06 1018 2761
Website:
www.rozebuddyzorg.nl
Als je de nieuwsbrief of andere mails niet meer wilt ontvangen, meld dit via info@rozebuddyzorg.nl

