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Jaarverslag 2020 
 
Zoals voor iedereen heeft Roze Buddyzorg vrijwel het hele jaar in het teken gestaan van 
corona en de maatregelen om de epidemie in te dammen. Vrijwel al onze bijeenkomsten zijn 
afgelast. Buddy's en cliënten hebben hun eigen vormen gevonden om toch contact te 
houden. Buddy’s zijn gaan (beeld)bellen, stuurde kaartjes, bloemen, spraken buiten voor de 
deur af of voor een wandeling samen. We zijn heel trots dat het de buddy’s is gelukt om in 
deze omstandigheden creatieve oplossingen te vinden om het contact door te laten gaan. 
Wel zien we enorm uit naar 'normale ontmoetingen' waarbij we elkaar weer live kunnen zien. 

Drie van onze trouwe vrijwilligers van het eerste uur zijn gestopt. Helaas was het door 
Corona niet mogelijk om feestelijk afscheid van ze te nemen en we hopen dat er in 2021 
alsnog een mogelijkheid komt.  

We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe intaker, contactbegeleider, groepsbegeleider en 
voorzitter van het praktijkoverleg. Een intaker en twee contactbegeleiders zijn in het najaar 
gestart. 

Onze werkwijze 

Vanaf maart 2012 bieden we ondersteuning aan cliënten binnen de Roze Gemeenschap in 
Amsterdam, zonder subsidies, met uitsluitend vrijwilligers. 

Elke nieuw aangemelde cliënt krijgt een intake waarbij we in kaart brengen wat iemand 
vraagt en wat wij kunnen bieden. De bevindingen worden in het praktijkoverleg besproken, 
waarna we gezamenlijk beslissen of we deze vraag kunnen beantwoorden. Zo ja, dan wordt 
de cliënt gekoppeld aan een buddy. De contactbegeleider begeleidt de koppeling door 
regelmatig contact met de cliënt en de buddy te onderhouden. 

Aan het praktijkoverleg nemen intakers, contactbegeleiders, groepsbegeleiders en 
bestuursleden deel. 

Overzicht van de activiteiten 
 
Alle gezamenlijke activiteiten met de buddy’s en de cliënten zijn i.v.m. corona niet door 
gegaan. Om het leed wat te verzachten hebben we kaarten en dinerbonnen verstuurd. 

De meeste interne bijeenkomsten zijn wel doorgegaan, voor een deel live op ons vertrouwde 
adres in de Boomsspijker en een deel online via Zoom. 

 21 keer het tweewekelijkse praktijkoverleg. 

 6 keer de tweemaandelijkse groepsbijeenkomsten. 

 12 keer de maandelijkse bestuursvergadering. 
 

Aantallen in 2020 
 

Cliënten Aantal 

Nieuw  5 

Gestopt 13 

Wachtend  2 

Lopend 31-12 26 

Totaal in 2020 46 
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Buddy’s Aantal 

Nieuw  7 

Gestopt  7 

Time out 10 

Actief 31-12 26 

Totaal in 2020 40 

 

Koppelingen Aantal 

Nieuw  6 

Gestopt 13 

Lopend 31-12 26 

Totaal in 2020 45 

 

Overige vrijwilligers Aantal Bijzonderheden 

Intaker 1 2 zijn gestopt en 2 nieuw 

Contactbegeleiders 8 1 is gestopt, 2 nieuw en 2  time out 

Groepsbegeleiders 3 2 zijn gestopt en 1 nieuw 

Onderhoud registratiesysteem Zoho 1  

Dolly bellefleur 1 Ambassadrice Roze Buddyzorg 

Bestuursleden 3  

 

 7 nieuw aangenomen buddy’s van 14 aanmeldingen volgden de basistraining aan de 
Vrijwilligersacademie. 

 23 buddy's namen deel aan een van de drie buddygroepen. 

 De voorzitter van het tweewekelijkse praktijkoverleg is gestopt. 
 

De meeste buddy's zijn tussen de 40 en de 65 jaar, 
De meeste cliënten zijn tussen de 60 en 78 jaar. 

 

Samenwerking 
 
We werkten samen met de Vrijwilligersacademie, LHBT+ buddy’s, Vrijwilligers Centrale, 

Mokum Roze en het Roze Stadsdorp. 
 

Financiën 
 
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 2020 binnen komen. Dankzij deze donaties en de inzet van alle 
vrijwilligers is Roze Buddyzorg een goedlopende en financieel gezonde organisatie.  

 

Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Bets keyers, waarnemend voorzitter 
Henriet Ooms, secretaris 
Joost Davidse, penningmeester 
 
We danken iedereen die ons een warm hart toedraagt en zijn of haar steentje heeft bij 
gedragen of nog bijdraagt om Roze Buddyzorg voort te laten bestaan. 


