Nieuwsbrief september 2016
Nazomeren
Het vakantieseizoen zit er weer op en we hopen dat iedereen een mooie zomer heeft
gehad. Na een wat rustiger vakantieperiode zijn we weer volop aan de slag.
De jaarlijkse brunch voor clienten en buddy’s is gepland op zondag 27 november vanaf
11.30 uur in de Boomsspijker. We hopen op jullie komst.

Enquête vrijwilligers
Naar aanleiding van de verdiepingsbijeenkomst voor de zomer hebben alle vrijwilligers
een enquête toegestuurd gekregen. Twee-derde van de enquêtes hebben we terug
gekregen. De uitkomsten worden verwerkt en binnenkort horen jullie er meer over.

Borrel
Onze jaarlijkse vrijwilligersborrel was op 13 april in De Waag. Het was zoals eerder een
geslaagde bijeenkomst.

Vluchtelingen
Met Jos en Freek van Rainbow Buddysupport spraken over de mogelijkheden om buddy’s
in te zetten bij vluchtelingen met een verblijfsstatus. Vanwege de complexe problematiek
zal Rainbow Buddysupport voorlopig het voortouw hier in nemen.

Hernieuwd contact met Gay-Care
Met de komst van een nieuwe directeur, Wilbert Wienema, was er aanleiding om het
contact aan te halen. We zien mogelijkheden om intensiever samen te werken.

Amsterdam diner 4 juni
Roze Buddyzorg was uitgenodigd voor het Amsterdam Diner in de Heineken Musichall.
Een onbekende reserveerde een tafel (tien personen) voor Roze Buddyzorg. Het was een
bijzondere belevenis van chique tot kleurrijk met veel BNers. Mooie optredens en
fantastisch eten. De organisatie van Amsterdam Diner wil een actieve bijdrage leveren aan
een wereld zonder aids.

Leuk initiatief Buddygroep
De Buddygroep van Anne heeft dit jaar met elkaar een boottocht gemaakt.

Wist je dat?
Gay-care
Bij Gay-care elke dinsdagochtend een koffieochtend is op de Tweede Rozendwarsstraat
22. Rond 11.00 uur kun je gewoon binnenlopen. Voor meer info 020 2334554.
Café Zilver
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
Gay & Lesbian Switchbord
Bij Gay & Lesbian Switchbord Nederland kun je terecht met jouw vragen over homo- en
biseksualiteit en genderindentiteit. Via info@switchboard.nl
Roze Stadsdorp
Roze Stadsdorp is een roze netwerk is voor nabuurschap voor alle 50+ LHBT’s in
Amsterdam. Voor meer info rozestadsdorp.amsterdam
Dansen voor homo/lesbisch 50+ers
Op zondagmiddag 30 oktober is de Roze Dans Xpress in het Open Huis. Adres Bilderdijkpark 12a
(bereikbaar met tram 13,14 12 en 3). Het is een nieuw en uniek concept voor homo/lesbische vijftig
plus dansers. Van 14.00 tot 17.00 uur kunnen de voeten van de vloer.
Circle of Life: uitnodiging in Theater Carre
De stichting Circle of Life heeft 3 kaarten beschikbaar gesteld voor Roze Buddyzorg Amsterdam
voor het evenement van het jaar in Theater Carre op zaterdag 26 november.
Met interviews, optredens, een inspirerende bijeenkomst over leven met hiv en medicijnen. Je kunt
even stil staan bij hiv in je leven of dat van anderen. De kaarten zijn al vergeven, maar voor de
entreeprijs van 15 euro hoef je het niet te laten.
circle-of-life.webflow.io
Frequentie Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief wordt met veel plezier gemaakt, maar we merken dat de informatie vaak
sneller gedeeld kan worden via facebook of mail of andere "social media". Daarmee wordt
de nieuwsbrief, als communicatiemiddel, een beetje achterhaald. We zullen dus ook de
nieuwsbrief het komende jaar minder uitbrengen en jullie verwijzen naar de site van Roze
Buddyzorg en facebook voor het laatste nieuws.

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:
rozebuddyzorg.nl

Als je de nieuwsbrief of andere mails niet meer wilt ontvangen, meld dit via info@rozebuddyzorg.nl

