september 2020

Hoe nu verder?
Op 1 september 2020 is
er in de HarbourClub een
bijeenkomst geweest met
betrokken bezoekers van
Roze 50plus Oldambt. Het
doel van de avond: samen
te brainstormen over de
toekomst van onze groep.

Deze bijeenkomst werd
geleid door Andrea Drost,
de regio-coördinator van
Roze 50+ Nederland.
Voor deze avond hebben de
vaste ambassadeurs van
Roze 50plus Oldambt een
informatief en interessant
programma voorbereid.
Deze reportage – Hoe nu
verder? – is een bijzondere
bijlage van RON#17. Hij
geeft een uitgebreid verslag
van deze belangrijke en toch
gezellige bijeenkomst.▼

Onder leiding van Andrea Drost, regio-coördinator van Roze
50+ Nederland, wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden die binnen Roze 50plus Oldambt worden verricht.
Het doel van de bijeenkomst is om het kleine clubje vaste
ambassadeurs dat nu alle werkzaamheden doet, uit te
breiden met enthousiaste mede LHBTI-ers.
Aanleiding voor deze
bijeenkomst was dat
Marjet Bos heeft aangegeven dat zij uiterlijk per
1 november 2020 – na 5
jaar – het overgrote deel
van haar uitgebreide
takenpakket zal beëindigen. Onderdelen van
haar takenpakket zullen
dan door andere mensen overgenomen of beeindigd moeten worden.
Marjet vertelde over de
organisatietaken die zij
sinds de oprichting heeft
vervuld: Zij is voorzitter/eerste contactpersoon, doet de administratie, is uitgebreid actief in de media om Roze 50plus Oldambt in beeld
te houden en regelt subsidie- en sponsoraanvragen. Op
niet-organisatorisch gebied was Marjet actief voor LHBTbeleid en blijft actief voor de Roze Zorg, als vertrouwenspersoon van Roze 50plus Oldambt en lid van de werkgroep
Geloof & Levensbeschouwing Westerwolde en Oldambt.
Ook benoemde Marjet de penningmeestertaken van
Bill Jennings.

Adriaan Prinse vertelde over
zijn gastheerschap op de ontmoetingsmiddagen (laatste
donderdagmiddag van de
maand in De Boschpoort) en
over het LHBTI-zondagmiddagcafé.
Ook organiseert hij samen met
Bill jaarlijkse activiteiten zoals
de BBQ.
Adriaan vindt het belangrijk
dat mede LHBTI-ers elkaar
ontmoeten, hun sociale omgeving vergroten en de kans op
eenzaamheid verkleinen.
Daarna deed Rina Lakwijk het
verhaal over wat Roze 50plus
Oldambt op het gebied van
zichtbaarheid en beleid heeft
gedaan. In maart 2016 werd
de eerste ontmoetingsmiddag
geopend door burgemeester
Pieter Smit. Op 11 oktober
vierden we de eerste keer
Internationale Coming Outdag
in het Oldambt met het hijsen
van de regenboogvlag aan het
gemeentehuis, de aanleg van
het regenboogzebrapad en de
organisatie van het symposium
Coming out voor jong en oud.
Sinds 2017 vraagt Rina winkeliers in de Langestraat om op
11 oktober de regenboogvlag
uit te hangen. Sinds 2017 benadert Rina scholen met vraag om op die dag te vlaggen. Sinds 2018 zoekt en bespreekt
Rina met filmhuis De Klinker welke LHBTI-film in de Regenboogweek gedraaid zal worden
en geeft zij een inleiding voorafgaand aan de filmvoorstelling. Sinds 2017 organiseren we
een Regenboogfeest bij de HarbourClub. Daarvoor moeten sponsoren worden gezocht, een
DJ geregeld en zijn mensen die willen helpen te organiseren nodig. Klik op deze link voor de
RTVGO-reportage over de activiteiten van Regenboogweek 2019.

Sinds 2018 wordt er iets door de provincie georganiseerd waarbij Roze 50plus Oldambt
betrokken is, bijvoorbeeld met een informatiestand.

Dodenherdenking
Rina heeft zich hard gemaakt voor de
erkenning van de LHBTI-beweging als groepering van in WOII vervolgde slachtoffers.
Sinds 2017 leggen we als formeel erkende
organisatie bloemen bij het oorlogsmonument. Ook vertelt de burgemeester dan in
zijn/haar toespraak dat homo’s en lesbo’s,
ook in Winschoten, tijdens de 2e wereldoorlog vervolgd werden.

IDAHOT Internationale Dag tegen
Homo- en Transfobie
Sinds 2017 vraagt Rina op deze dag (17
mei) aandacht voor dit soort geweld. Zo
werd er koffie gedronken met bewoners in
verzorgingshuizen en scholen benaderd.

LHBTI-beleid
Vanaf eind 2015 is Roze 50plus Oldambt
(eerst Marjet alleen en al snel samen met
Rina) met de gemeente Oldambt in overleg
over het te formuleren en uit te voeren
LHBT-beleid.
De “LHBT-nota gemeente Oldambt 20172020 | Nota ter bevordering van de acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in
de gemeente Oldambt” verscheen medio 2017. Wij waren nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en hebben erover ingesproken in de raadsvergadering. Klik op deze link
voor de video: Inspraak LHBT-beleidsnota Cie. SWI 16 mei 2017.

Roze zorg voor ouderen blijft van groot belang
Marjet vertelde over
het benaderen van
zorg- en welzijnsinstellingen over LHBTIvriendelijke zorg en hen
te interesseren om daar
structureel aandacht
voor te hebben.
Omdat het bespreken
met het management
van dit onderwerp niet
goed van de grond
kwam, heeft zij de Groningse streektaalzanger
Klaas Spekken benaderd en stelde een programma samen waarin
Klaas mooie Groningse
liedjes zingt, daarin begeleid wordt door pianist Vincent Grit.
Klaas en Marjet vertellen verhalen over o.m.
hoe het was om als
homo en lesbienne op
te groeien in een klein
Gronings dorp.

Zodoende willen zij op een laagdrempelige manier begrip
kweken voor de ervaringswereld van LHBTI-ouderen. Zowel
bij medewerkers, bewoners als cliëntenraden van zorg- en welzijnsinstellingen. In de hoop de instellingen te stimuleren om het
“Roze Loper” certificaat te behalen. De Roze Loper is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar
sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg, gevolgd
door een audit door een onafhankelijke Certificerende Instelling.

De belangstelling van goede public relations
Ineke Konijn vertelde waarom het belangrijk is
voor haar de Roze 50plus Oldambt Nieuwsbrief
(RON) te maken en verspreiden. Niet iedereen is
in staat of heeft zin om onze bijeenkomsten te
bezoeken en via de nieuwsbrief kunnen wij iedereen die belangstelling heeft informeren over onze
organisatie en activiteiten.
Dankzij Ragini Werner,
die de vormgeving van
onze RON voor haar
rekening neemt,
krijgen wij vanuit het
hele land daar dikke
complimenten voor.
Andere PR-activiteiten
Invullen uitagenda van De Oldambtster, stukjes
schrijven voor Het Streekblad en de Oldambtster,
interviews geven en het schrijven van persberichten. Dit werd tot nu toe meestal door Marjet
gedaan (zie Vacatures, onderaan).

Nieuwe vrijwilligers welkom bij Roze 50plus Oldambt
Na afloop van de verhelderende presentaties, waren de 15 deelnemers van deze bijeenkomst uitgenodigd om persoonlijk te reageren op de vraag, “Hoe nu verder?” Niet iedereen
voelde zich gelijk geroepen om een actievere rol te gaan spelen in het organiseren van onze
activiteiten. Toch, een aantal mensen willen graag doen wat ze kunnen (naar eigen vermogen) om, ten eerste, Marjet te ontlasten van haar ontzettend zware takenpakket en, ten
tweede, om een bijdrage te leveren aan de toekomst van onze groep. Een aantal rollen zijn
nu iets anders verdeeld onder de huidige ambassadeurs:
Rina is nu voorzitter en 1e contactpersoon geworden. Adriaan
is nu vicevoorzitter en 2e contactpersoon voor algemene zaken, ontmoetingsactiviteiten en nieuwe initiatieven, en vult de
Uitagenda in van De Oldambtster. Voorlopig beheert hij de PC.
Bill Jennings (links) blijft penningmeester.
Marjet blijft vertrouwenspersoon en wil de Roze Zorg met het
liedjes- en verhalenprogramma Aal goud?... elk en ain zichzelf?! verder op de kaart zetten. Ineke werkt mee aan de Roze
Zorg en blijft de eindredactie van RON nog 1 jaar doen.

Ragini geeft aan dat zij – naast haar huidige grafisch ontwerpen projecten voor Roze 50plus
Oldambt (nieuwsbrief, flyers, aankondigingen op Facebook, e.d.) – wil het dagelijks beheer
en de vernieuwing onze verouderde website ondersteunen.
Aart de Goojer blijft de Roze 50plus Oldambt WhatsApp groep
beheren en wil incidenteel activiteiten mede organiseren.
Wanneer je het leuk vindt om als deelnemer te worden
toegevoegd aan onze WhatsApp groep,
stuur Aart dan even een appje op
06 45034943.
En dan, met grote vreugde melden wij dat
deze mede-LHBTI’s hebben zich opgegeven
als nieuwe vrijwilliger voor Roze 50plus
Oldambt:
Rolf Veenstra (rechts boven) wil Rina ondersteunen bij de beleidsactiviteiten en overleg
met de gemeente Oldambt.
Betzie Kodde (links) en Trudy de Weerd
willen gastvrouw zijn tijdens het zondag
middagcafé bij de HarbourClub.
Geert Hommes en Margreet Beekman
willen de donderdagmiddag ontmoetingen
organiseren.

Verder hebben we de volgende

VACATURES nog open staan voor vrijwilligers

✓ Bijhouden van onze Roze 50plus Oldambt pagina op Facebook en van de landelijke
Facebookpagina van Roze 50+ Nederland.
✓ Stukjes voor het Streekblad, de Oldambtster en persberichten schrijven.
✓ Bemensen van Roze 50plus Oldambt informatiestands op evenementen.
✓ Over 1 jaar een nieuwe eindredacteur van de Roze 50plus Oldambt Nieuwsbrief.
Als jij vindt één (of meer) van deze vacatures interessant, aarzel niet om in contact te
komen met Rina op 06 41791910 of Adriaan op 06 17830694 of stuur ons een mailtje naar
– let op! we hebben een nieuwe mailadres – roze50plusoldambt@gmail.com.▼

