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Jaarverslag 2022 
 
Roze Buddyzorg heeft een goed jaar achter de rug met nieuwe buddy’s en cliënten. We 
hebben feestgevierd omdat we 10 jaar geleden op 5 maart zijn gestart. We zijn natuurlijk 
heel trots dat we ons tweede lustrum hebben bereikt met inspanning van uitsluitend 
vrijwilligers. 

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 we daarin 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 deel een intaker, contactbegeleiders, groepsbegeleiders en 
een bestuurslid. 

Overzicht van de activiteiten 
 
Op 18 september hebben we gefeest met inhoud in de Oranjekerk met een lezing Verleden, 
Heden en Toekomst, een discussie met panel en een optreden van onze ambassadrice Dolly 
Bellefleur. Tevens was het een goed moment om onze 10 jarige vrijwilligers in het zonnetje 
te zetten. 
 
Op 10 oktober was de workshop "Ondersteunen van LHBT ouderen: wat is onze kracht en 
hoe kunnen we die nog versterken?  
 
Al onze interne bijeenkomsten en overleggen zijn in de Boomsspijker. 
 

 23 keer het tweewekelijkse praktijkoverleg. 

 6 keer de tweemaandelijkse groepsbijeenkomsten voor twee groepen 

 11 keer de maandelijkse bestuursvergadering. 
 

Aantallen in 2022 
 

Cliënten Aantal 

Nieuw 12 

Gestopt (14 niet gestart) 19 

Wachtend 15 

Lopend 31-12 26 

Cliënten Totaal  72 

 

Buddy’s Aantal 

Nieuw (8 volgden de basiscursus) 17 

Gestopt 15 

Time out 10 

Actief 31-12 27 

Buddy’s totaal  69 
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Koppelingen Aantal 

Nieuw  15 

Gestopt 10 

Lopend 31-12 26 

Koppelingen totaal  51 

 

Overige vrijwilligers Aantal Bijzonderheden 

Intaker 1  

Contactbegeleiders 6 1 gestopt en 1 gestart 

Groepsbegeleiders 2  

Secretariaat 1  

Onderhoud Zoho 1  

Dolly bellefleur 1 Ambassadrice Roze Buddyzorg 

Bestuursleden 3  

 

 Alle nieuw aangenomen vrijwilligers volgden de basistraining van drie dagdelen aan 
de Vrijwilligersacademie. 

 21 buddy's namen deel aan een van de buddygroepen. 
 

PR 

Nieuwe vrijwilligers werven we via Vrijwilligerscentrale Amsterdam, Maatjes Gezocht Oranje 
Fonds, wervingsactie Facebook en Instagram. 
 
Sinds ons nieuwe bestuurslid is er veel meer aandacht voor PR en netwerken. We hebben 
workshops gegeven voor Project Later, informatie aan artsen in Pakhuis de Zwijger. 
Interviews in Nieuwsbrief Roze Stadsdorp, Amsta en Cordaan, 
Met Transgendernetwerk TNN hebben we ervaringen uitgewisseld. 
 

Samenwerking 

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

Roze Stadsdorp, Roze in Wit en Project Later. 
 

Financiën 
 
We opereren als zelfstandige stichting en vragen geen subsidies aan. Ook dit jaar hebben 
we donaties gekregen waar we heel dankbaar voor zijn. Dankzij eerdere donaties en een 
legaat ontvangen in 2015 kunnen we zeker nog acht jaar vooruit. 

 

Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Henriet Ooms, voorzitter 
Joost Davidse, secretaris en penningmeester 
Josee Rothuizen, algemeen lid met aandachtsgebied PR  
 
 

We danken alle vrijwilligers en iedereen die ons een warm hart toedraagt. 


