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Jaarverslag 2017 
 
Het gaat goed met Roze Buddyzorg Amsterdam, al blijft er zeker een en ander te 
wensen voor de nabije toekomst, nieuwe buddy's bijvoorbeeld. Verwijzers en nieuwe 
cliënten weten ons goed te vinden, zo goed zelfs dat we in de laatste maanden van 
2017 noodgedwongen een cliëntenstop hadden. Zeker in een aantrekkende 
economie zijn nieuwe vrijwilligers niet gemakkelijk te vinden, terwijl in de huidige 
maatschappij veel zieken en ouderen binnen de roze gemeenschap in Amsterdam 
juist extra ondersteuning kunnen gebruiken. 
 

Vrijwilligers, cliënten en organisatie 
 
We hebben 56 vrijwilligers: 42 buddy's, een web-ondersteuner, twee oproep-
vrijwilligers en een ambassadrice. 
Tien vrijwilligers op sleutelposities: zes contactbegeleiders, drie groepsbegeleiders 
en twee intakers, samen vormen zij het praktijkoverleg (PO), een bijeenkomst waarin 
we om de twee weken alle actuele zaken bespreken. Denk hierbij aan aanmeldingen 
cliënten/vrijwilligers, intakes, matchings, thema-avonden, het volgen van de koppels. 
we letten op onze doelstellingen, op grenzen van onze mogelijkheden en stellen die 
zo nodig bij. 
 
27 buddy's zijn ingezet bij 28 cliënten. 
1 buddy heeft 2 cliënten. 
15 buddy's zijn met rust, soms i.v.m. gezondheidsproblemen. 
Buddy's met een ernstige ziekte krijgen van ons buddy-ondersteuning aangeboden. 
 
Onze vrijwilligers zijn gemiddeld tussen de 50 en 60 jaar, onze cliënten gemiddeld 60 
tot 70 jaar, met uitschieters naar boven, en ook, maar niet zo vaak, naar beneden.  
 
Er zijn 3 buddygroepen met in totaal 23 deelnemers. De groepen komen eenmaal 
per 2 maanden bijeen op woensdag- of dinsdagavond, zoals al onze bijeenkomsten, 
in buurtcentrum De Boomsspijker. 
 
Er waren 13 nieuwe aanmeldingen van cliënten. Vooral onder ouderen is grote 
behoefte aan informele ondersteuning in Roze Amsterdam (uiteraard geldt dat net zo 
goed in niet-Roze Amsterdam). Deels melden deze mensen zichzelf aan, deels 
worden zij doorverwezen, bijvoorbeeld door huisartsen, thuiszorg of Rainbow Buddy 
Support. We deden circa 11 intakes en konden 9 nieuwe cliënten aan een buddy 
helpen. Bij vijf cliënten werd in overleg geen buddy ingezet, zij pasten niet in onze 
cliëntendoelgroep.  
 
Drie buddy's en vier cliënten namen afscheid van ons. Twee cliënten overleden in 
2017. 
 
14 mensen informeerden via een webformulier naar vrijwilligerswerk bij ons, de 
meesten als buddy. Zij kregen allen een aanmeldingsformulier toegestuurd, negen  
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formulieren kwamen ingevuld retour. Met deze aanmelders werd een 
kennismakingsgesprek gevoerd. Na afronding van de basistraining bij de 
Vrijwilligersacademie kregen we zeven nieuwe buddy's in 2017. 
 

Activiteiten 
 
Op 5 maart bestonden we vijf jaar, ons lustrumjaar, een druk jaar. 

 22 januari - een delegatie van Roze Buddyzorg gaf acte de présence tijdens 
True Colors in Paradiso. 

 8 maart - borrel voor vrijwilligers i.v.m. ons 5-jarig bestaan en introductie van 
onze ambassadrice Dolly Bellefleur. 

 12 april - thema-avond Dementie in het Vierwindenhuis met 25 deelnemers. 

 14 juni - het PO-etentje in Freud, de zomer nadert. 

 29 juli - tijdens de opening van Pride '17 werden in het Vondelpark en wijde 
omgeving ruim 200 ansichtkaarten van Roze Buddyzorg uitgedeeld onder het 
roze publiek. 

 5 augustus - tijdens de Canal Parade hing op de prijswinnende boot van onze 
ambassadrice Dolly Bellefleur een grote banner van Roze Buddyzorg 
Amsterdam. 

 1 oktober  - lustrum-conferentie over De toekomst van de informele zorg in het 
Lloydhotel met zo'n 58 aanwezigen. Presentator was Ad Poppelaars, 
sprekers: Dr. Majon Muller (geriater VU), Gerard Toussaint (voorzitter bestuur 
Humanitas afd Amsterdam) en Jeroen Arendse (Robotica). Dolly Bellefleur 
luisterde de geslaagde middag op.    

 26 november - brunch in De Boomsspijker voor cliënten en buddy's met 25 
deelnemers. 

 6 december - in feestelijke, huiselijke ambiance werd een heel jaar 
praktijkoverleg afgesloten. 

 

Samenwerking 
 
We werkten samen met De Vrijwilligersacademie, afdeling Geriatrie/VU, Humanitas, 
Robotica, Rainbow Buddy Support, Vrijwilligers Centrale, Mokum Roze, Roze 
Stadsdorp en het Lloydhotel. 
 

Financiën 
 
Zorgvuldig beheer zorgt voor financiële rust, zeker nadat we een legaat ontvingen. 
We opereren als zelfstandige stichting, vragen geen subsidies aan en bepalen onze 
eigen koers. Daarbij is een belangrijk criterium wat we cliënten kunnen bieden en wat 
we van vrijwilligers kunnen vragen. 
 
Donaties zijn ook in 2017 binnen komen. Dankzij deze donaties en de inzet van alle 
vrijwilligers is Roze Buddyzorg een goedlopende organisatie.  
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Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Nelly Duijndam, voorzitter, 
Henriet Ooms, secretaris, 
Joost Davidse, penningmeester, 
Bets keyers, bestuurslid. 
 
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 
16 mei 2018 




