Nieuwsbrief september 2015
Nazomeren
Het vakantieseizoen zit er weer (bijna) 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 cliënten en hun buddy is gepland op zondag 25 oktober in de
Boomsspijker. Uitnodiging volgt nog. We hopen op jullie komst.
Vrijwilligers picknick
We hielden op zaterdag 30 mei een picknick voor alle vrijwilligers op het Hendrik
Jonckerplein. We kregen een geweldige taart geschonken van Bianca en Paul. Ze konden
er zelf helaas niet bij zijn vanwege hun huwelijksreis.

Website
Er is hard gewerkt om onze website aantrekkelijker te maken en beter toegankelijk. Er
staat meer informatie op waaronder het huishoudelijk reglement en antwoorden op vragen
van buddy’s, de zogenaamde FAQ. De website is af en ga vooral even een kijkje nemen.
Daarnaast zijn we actief op Facebook en je kunt onze pagina liken.
Belevenis van een 80 jarige cliënte
Een tijd geleden was ik er niet goed aan toe. Mijn actiegebied was nog slechts Amsterdam
Oost. Naar musea of bios of andere activiteiten ging ik niet meer. Ik durfde dat niet meer
aan. Op de Roze Brunch in het Marnixbad sprak ik een kennis; ze hoorde mijn probleem
en gaf me het adres van Roze Buddyzorg. Na een paar kennismakingen kreeg ik een
buddy toegewezen. De buddy kwam me in het begin thuis ophalen, maar na enige tijd
spraken we bij musea af. Wat ik toen ontdekte was, dat ik zelfstandig ook verdere
afstanden kon overbruggen. Dat heeft me een enorm zelfvertrouwen (terug) gegeven. Zo
ben ik ook alleen naar de Roze High tea gegaan. Dat zou ik voordat ik de buddy kende
niet gedaan hebben. Ik heb er dus veel aan gehad. Een ander gevolg is, dat ik veel
informatie heb opgezocht over activiteiten voor oudere LHBT's. Een daarvan was de
Lesbo-Code. Ook ga ik naar bijeenkomsten in Noord. Er is dus veel veranderd voor me.
De periode met de buddy heeft me nieuwe moed gegeven. Ik hou graag contact met Roze
Buddyzorg.
Wist je dat?
We 500 flyers van Roze Buddyzorg verspreid hebben tijdens de Gay Pride.
Het bestuur een of twee keer per jaar overleg heeft met Rainbow Buddy Support.
Café 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 genderidentiteit. Via info@switchboard.nl
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.
Telefoon: 06 10 182 761
E-mail: info@rozebuddyzorg.nl
Website: www.rozebuddyzorg.nl
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