Nieuwsbrief februari 2016
Het jaar 2015 hebben we heel goed afgerond en dankzij een legaat konden we alle
actieve vrijwilligers met twee cadeaubonnen bedanken voor het vele werk en inzet. Het
jaarverslag zal uiterlijk in maart op onze website verschijnen.
Net in het nieuwe jaar werden we opgeschrikt door het bericht dat Reinold Hoogendoorn,
een van onze contactbegeleiders en voorheen buddy, plotseling op donderdag 7 januari is
overleden. Hij zou zondag 10 januari 50 jaar zijn geworden. We hebben hier met elkaar bij
stilgestaan en een advertentie geplaatst in de Volkskrant. Hij is donderdag 14 januari in
besloten kring begraven. We zullen zijn enthousiasme en betrokkenheid en nuchtere kijk
op de dingen missen, maar vooral Reinold als persoon is een gemis voor ons allemaal.
We hebben dit bericht ook gedeeld op onze facebook pagina.

Nieuwjaarsevenement COC
Voor de derde keer heeft het COC het grootse evenement True Colors georganiseerd in
Paradiso. Het is bezocht door circa 2000 mensen en Roze Buddyzorg was ruim
vertegenwoordigd. We waren ook zichtbaar tijdens de “bordjesparade”. Ieder jaar is het
een geweldige happening. Volgend jaar wordt True Colors weer georganiseerd, dus
probeer er bij te zijn. Via Roze Buddyzorg kun je t.z.t. kaarten met korting krijgen.

Verdieping
Binnenkort komen de contactbegeleiders, groepsbegeleiders, intakers, trainer en
voorzitter (totaal 10 personen) bij elkaar voor een verdiepingsbijeenkomst. We hebben een
externe deskundige gevraagd om deze bijeenkomst te leiden. We willen bespreken waar
we staan en hoe de toekomst van Roze Buddyzorg eruit gaat zien. We houden jullie op de
hoogte.

4-jarig bestaan
Op 5 maart bestaan we alweer vier jaar en we zijn op weg naar het eerste lustrum. Het
gaat goed met Roze Buddyzorg. Nieuwe cliënten worden aangemeld en regelmatig
starten nieuwe enthousiaste buddy's. In het jaarverslag 2015 kunnen jullie hierover meer
lezen.
In het voorjaar zullen we de vrijwilligers uitnodigen voor een borrel en/of picknick. Nadere
informatie volgt.

Brunch in de Boomspijker
Op zondag 25 oktober was de Boomspijker de vertrouwde locatie voor onze jaarlijkse
brunch. Dit jaar waren er weer meer cliënten en buddy's dan vorig jaar. Er werd bijgepraat,
informatie uitgewisseld, gelachen en gegeten in een goede sfeer. Ook dit jaar zullen we
een brunch organiseren voor onze cliënten. Zie foto's op onze Facebook pagina.

Suggesties
Van een van de buddy's kregen we de suggestie om in andere grote steden, zoals
Rotterdam, een dependance van Roze Buddyzorg op te zetten. Het is een goed idee
omdat ook buiten Amsterdam deze hulp nodig is. In veel grote steden is er Buddyzorg
maar dan niet LHBT specifiek. We zouden graag zien dat Roze Buddyzorg ook in andere
steden van de grond komt. Zelf zien we daar geen mogelijkheden voor, maar
initiatiefnemers willen we ondersteunen. Zij kunnen altijd bij ons terecht voor advies en we
delen graag onze ervaring en expertise.
Heb je ook een suggestie? Laat het ons weten.

Roze stadsdorp
Het Roze stadsdorp Amsterdam is vorig jaar opgericht en is een netwerk voor roze
nabuurschap voor alle 50 + LHBT'ers in Amsterdam en Omstreken. Het Roze Stadsdorp
wil een plek zijn voor heel roze Amsterdam. Waar iedereen zich thuis kan voelen. Het doel
is prettig en gezond oud worden door dingen samen dingen te doen en -waar nodigelkaar te ondersteunen. Op een van de bijeenkomsten hebben Roze Buddyzorg en Gay
Care zich gepresenteerd. Zie hier voor meer info.
Thé-Dansant
Voor de danslustige vrouwen zijn er twee data wanneer dit mogelijk is. Op 14 februari a.s.
van 15.00 tot 18.00 uur in het Paleis van de Weemoed en op 21 februari van 15.00 tot
17.00 uur in het Lloyd hotel.

Roze Filmdagen
Het LGBTQ (lLesbisch-Homo-Biseksueel-Transgender-Queer) Film Festival wordt dit jaar
gehouden van 10 tot en met 20 maart in het Ketelhuis op het Westergasterrein.

Website
Onze website is aantrekkelijker en beter toegankelijk geworden. Er staat meer informatie
op waaronder het huishoudelijk reglement en antwoorden op vragen van buddy’s, de
zogenaamde FAQ.
Bij links op onze website kun je informatie vinden over uitgaan en andere organisaties.
Daarnaast zijn we actief op Facebook en je kunt onze pagina liken.

Donaties
Met enige regelmaat ontvangen we donaties. Daarvoor onze hartelijk dank.
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. Wil je daar meer over weten klik dan hier

Bereikbaarheid Stichting Roze Buddyzorg
Voor alles wat in het 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

