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Jaarverslag 2015 Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam 

 
In 2015 zijn we er met alle vrijwilligers in geslaagd om Roze Buddyzorg te verlenen.  
Roze Buddyzorg draait voor 100% op vrijwilligers die zich met grote betrokkenheid 
inzetten voor kwetsbare LHBT'ers in Amsterdam.  
De begeleiding wordt door vrijwilligers verzorgd. De vrijwilligers ondersteunen elkaar 
bij de buddyzorg via contactbegeleiders en buddygroepen.  
 
Door zonder subsidie te werken is Roze Buddyzorg geheel onafhankelijk en 
zelfstandig en kan er zonder ambtelijke en bureaucratische voorwaarden ingegaan 
worden op de behoefte van kwetsbare LHBT'ers.  
 

Vrijwilligers en cliënten 

 
Nieuwe vrijwilligers 
In 2015 was er veel belangstelling voor vrijwillig buddywerk. Veel mensen hadden 
informatievragen over het buddywerk bij Roze Buddyzorg. 16 van hen werden om 
verschillende redenen niet bij ons actief. Met 17 volgden kennismakingsgesprekken 
en 12 mensen begonnen aan de basistrainingen bij de Vrijwilligersacademie. 
Uiteindelijk werden 9 mensen als buddy ingezet.  
  
Buddy’s  
In 2015 zijn 45 buddy's ingezet. Een aantal buddy’s heeft twee cliënten. 12 buddy’s 
zijn tijdelijk met rust en er zijn 11 vrijwilligers op sleutelposities (contactbegeleiders, 
groepsbegeleiders, bestuur en externe voorzitter). Kari Winkelman nam afscheid als 
intaker en contactbegeleider en bleef als buddy bij Roze Buddyzorg. 
 
Vanaf het najaar gold een buddystop om de wachttijd tussen training en eerste inzet 
niet te lang te laten worden. 
 
Nieuwe cliënten 
17 cliënten hebben zich aangemeld in 2015 waarvan er 11 een buddy kregen. Drie 
zijn doorverwezen naar Rainbow Buddy Support van de Regenbooggroep, drie 
konden niet geholpen worden door Roze Buddyzorg en drie zagen af van een buddy.  
Eind 2015 hadden we 45 cliënten.  
 
Cliënten worden niet alleen doorverwezen door diverse instellingen en organisaties, 
maar weten ook zelf Roze Buddyzorg te vinden.  
 

Overleg en bijeenkomsten 

 
Elke woensdag huren we ruimte in buurthuis de Boomsspijker aan de 
Rechtboomssloot. We komen er samen voor de bestuursvergaderingen, het 
praktijkoverleg, de buddygroepen, trainingsavonden en we voeren er 
kennismakingsgesprekken met vrijwilligers. 
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Praktijkoverleg 
In het tweewekelijks praktijkoverleg worden de intakes besproken, worden cliënten 
en buddy’s gekoppeld en wordt de voortgang van de buddycontacten besproken. 
Ook wordt de dagelijkse gang van zaken rond Roze Buddyzorg met elkaar 
doorgenomen. Het praktijkoverleg is het hart van Roze Buddyzorg en bestaat uit 10 
vrijwilligers en wordt gevormd door de contactbegeleiders, intakers, bestuur, 
groepsbegeleiders en trainers en wordt voorgezeten door een vrijwillige voorzitter. 
 
Buddygroepen 
Er zijn twee buddygroepen met in totaal 29 deelnemers. De buddygroepen komen 
een keer per zes weken samen en bespreken zaken waar ze tegenaan lopen en 
leren van elkaar. 
 
Van tijd tot tijd hebben we overleg met onze roze collega's bij Rainbow Buddysupport 
(Regenbooggroep). We verwijzen cliënten over en weer door en ook buddy's maken 
wel eens een overstap. 
 
Roze Buddyzorg organiseerde drie infoavonden als vervolg op de basistraining. In 
februari bezochten 13 deelnemers bij de Vrijwilligersacademie onze thema-avond 
Euthanasie in samenwerking met NVVE. Zes deelnemers kwamen van andere 
vrijwilligersorganisaties.  
 

Activiteiten  

  
Roze Buddyzorg was aanwezig op het Nieuwjaarsfeest “True Colors” van het COC 
op 25 januari 
 
Zondag 7 februari waren cliënten en vrijwilligers van Roze Buddyzorg uitgenodigd 
door de Roze Vriendengroep voor een High Tea met een Roze Twist. 
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. 
 
Op 5 maart 2015 bestond Roze Buddyzorg drie jaar en dat vierden we op vrijdag 7 
maart met een borrel voor alle vrijwilligers in Restaurant-Café ‘In de Waag’ aan de 
Nieuwmarkt.  
 
Er is hard gewerkt om de Roze Buddyzorg Website aantrekkelijker en beter 
toegankelijk te maken. Op 10 januari hadden we een fotoshoot en we hebben 
iemand ingehuurd die naar de lay-out van de site kijkt. Dit is betaald van het 
prijzengeld van de Trut-award. Er staat meer informatie op waaronder het 
huishoudelijk reglement en antwoorden op vragen van buddy’s, de zogenaamde 
FAQ. 
 
Zaterdag 30 mei was er een picknick voor alle vrijwilligers op het Hendrik 
Jonckerplein. We kregen een geweldige taart geschonken door Bianca en Paul.  
 
Tijdens de Gay Pride hebben we 500 Roze Buddyzorgflyers. 
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Zondagmiddag 19 oktober hebben we weer een gezellige brunch gehad in de 
Boomsspijker. Er waren ruim 30 cliënten en buddy's aanwezig. 
  

Samenwerking 

 
We hebben samengewerkt met Rainbow Buddy Support van de Regenbooggroep, 
de Vrijwilligersacademie, Gay Care, Mokum Roze en de Vrijwilligers Centrale.  
  

Bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit: 
Nelly Duijndam, voorzitter 
Henriët Ooms, secretaris 
Joost Davidse, penningmeester 
Bets Keyers, bestuurslid 
 

Donaties  

 
Donaties zijn ook in 2015 binnen gekomen. Dank zij deze donaties en de inzet van 
alle vrijwilligers is Roze Buddyzorg uitgegroeid tot een goedlopende organisatie.  
 
We danken iedereen die Roze Buddyzorg een warm hart toedraagt en zijn of haar 
steentje heeft bij gedragen of nog bijdraagt om Roze Buddyzorg voort te laten 
bestaan. 
 
Namens het bestuur 
Nelly Duijndam 
Voorzitter Roze Buddyzorg 


