Nieuwsbrief december 2016
We wensen iedereen een goed en mooi 2017!!
Jaarlijkse Brunch
De jaarlijkse brunch voor cliënten en buddy’s vond plaats op zondag 27 november in
de Boomsspijker. De brunch was geslaagd. Er waren ruim 30 mensen in de foyer dit keer.
Er werd lekker gegeten en bijgepraat met elkaar. Nelly hield een korte toespraak waarbij
ze stil stond bij het afgelopen jaar. Het was een gezellig samenzijn en iedereen kreeg bij
het naar huis gaan een roze roos mee. Rond half 4 ging de laatste naar huis. Met dank
aan alle hulp van de vrijwilligers.

Werving nieuwe buddy's
De aanmeldingen van nieuwe cliënten zijn op dit moment meer dan dat we buddy's
hebben. Daarom zoeken we nieuwe buddy's. Ken je iemand die geïnteresseerd is om als
vrijwilliger bij Roze Buddyzorg aan de slag te gaan, wijs diegene dan op onze site voor
informatie en aanmelding.

We hebben kaarten laten maken voor verspreiding. Weet je zelf een goede plek om deze
kaarten neer te leggen, vraag een set kaarten aan bij info@rozebuddyzorg.nl

Uitslag enquête
We hebben een goede respons gehad van ruim 50% met 32 respondenten. De conclusie
is dat we betrokken vrijwilligers hebben die over het algemeen zeer tevreden zijn over de
gang van zaken.
De volgende (kritische) opmerkingen zijn gemaakt:
 Een aantal bood hulp aan bij (groeps)activiteiten
 Roze Buddyzorg is nog wat onzichtbaar, er is meer promotie nodig
 De Buddy avonden kunnen “professioneler”, in termen van meer leren
 Meer kennis van ouderdomsverschijnselen





Meer inzicht in de sociale kaart en voorzieningen voor ouderen en/of sociaal
zwakkeren
Buddywerk levert voor veel vrijwilligers voldoening op, het geeft plezier en het is
een verrijking om andere mensen te ontmoeten.
Buddy zijn draagt bij aan het welzijn van cliënten

Thema avond dementie en mensen met verward gedrag
Naar aanleiding van de enquête houden we een thema avond op woensdag 12 april. Meer
informatie volgt. Zet de datum in je agenda.

Lustrum
In 2017 bestaan we 5 jaar en dat gaan we vieren. We hebben een borrel en een hapje op
woensdag 8 maart 2017. Details volgen nog, maar zet het vast in je agenda.

Circle of Life
Zondag 26 november vond in Carré het evenement Circle of Life plaats.
Bart Uitdenbogaart, onze nieuwe contactbegeleider, schreef erover. “Dit jaar was ik voor
het eerst bij de jaarlijkse informatiedag in Carré over leven met hiv. Wat bijzonder aan
deze dag is dat je voor het eerst het gevoel hebt onderdeel te zijn van een grote groep
mensen die leven met hiv of er op de een of andere manier bij betrokken zijn. Dat het dan
ook nog op zo'n bijzondere locatie is maakt het extra speciaal.
Het programma had een goede afwisseling tussen informatie en entertainment. Ook als je
redelijk op de hoogte bent van de stand van zaken rond hiv dan waren er toch nog wel wat
nieuwe inzichten op te doen. Zoals dat in de toekomst het doel misschien niet hoeft te zijn
om hiv tot op het laatste deeltje uit je lichaam te krijgen. Maar een stabiele situatie waarbij
geen verdere behandeling nodig is ook een vorm van genezing kan zijn.
Voor mij was het hoogtepunt toch wel het optreden van de twee acrobaten die met een
enorme hoepel een prachtige liefdevolle act lieten zien. Zie ook de clip op YouTube
De vele professionals maar ook de mensen die zich vrijwillig met een enorme compassie
inzetten om hiv de wereld uit te helpen, en zolang dat nog niet zover is de mensen die het
betreft te ondersteunen, maakte dat ik met een goed gevoel naar huis ging.”
Tijdens de bijeenkomst in Carre zijn er 700 kaarten om buddy's te werven in de Goodie
Bags gedaan.

True Colors
22 januari 2017 is er weer een Nieuwsjaar receptie van het COC, in Paradiso. Roze
Buddyzorg zal ook dit jaar weer meedoen aan de 'bordjesparade'.

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 gender identiteit. Via info@switchboard.nl
Roze Stadsdorp
Roze Stadsdorp is een roze netwerk voor nabuurschap voor alle 50+ LHBT’s in
Amsterdam. Voor meer info rozestadsdorp.amsterdam
Frequentie Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief wordt met veel plezier gemaakt, maar we merken dat de informatie vaak
sneller gedeeld kan worden via facebook of per e-mail. Daarmee wordt de nieuwsbrief als
communicatiemiddel een beetje achterhaald. We zullen dus 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.
S.v.p. jullie aandacht: het kost de contactbegeleiders soms moeite om contact te krijgen
met een buddy. Ondanks e-mail, telefoon en WhatsApp. De contactbegeleiders stellen
het op prijs als er zo snel mogelijk een reactie komt. Alvast bedankt
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

