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Is dat nodig...?
Een aparte groep voor homoseksuele, lesbische en biseksuele ouderen van vijftig jaar en ouder?
... ja, dat is nodig! Tegenwoordig is homoseksualiteit bespreekbaar geworden en in brede kring
geaccepteerd, maar niet alle ouderen profiteren hiervan. Ze dragen het verleden met zich mee en
hebben vaak weinig contacten. Voor hen en alle andere homoseksuele, lesbische en biseksuele
ouderen van vijftig jaar en ouder die het plezierig vinden nieuwe contacten te leggen, zijn de
ANBO Roze-groepen bedoeld.

Acceptatie

Bespreekbaar
Dat homoseksualiteit bespreekbaar is
geworden, betekent niet dat er niet meer
gediscrimineerd wordt. Mensen die worden
gediscrimineerd voelen zich in een hoek
gezet en verliezen hun waardigheid.
Om discriminerend gedrag tegen
homoseksuelen te signaleren, bespreekbaar
te maken en oplossingen aan te dragen
worden projecten opgezet.

Mensen kunnen op allerlei manieren
contacten hebben, maar een voorwaarde
voor een wezenlijk contact is steeds dat
men zich veilig, vertrouwd en geaccepteerd
voelt. Dit geldt in het bijzonder voor de
ouderen, die zijn opgegroeid in een tijd dat
homoseksualiteit niet bespreekbaar en haast
nergens geaccepteerd was. Het taboe was
zo groot dat sommigen hun eigen situatie
niet onder ogen durfden te zien of bezweken
voor de sociale druk en toch maar voor een
huwelijk kozen.
Anderen onderkenden wel hun seksuele
geaardheid, maar om de baan, de
betrekkingen met thuis en de sociale en
eventueel kerkelijke contacten niet op de
tocht te zetten, bleven zij zwijgen.
Kortom: velen leidden een verborgen leven,
verstopten hun echte gevoelens, leefden in
betrekkelijke eenzaamheid.

ANBO Roze brengt
mensen bij elkaar

Roze

ANBO Roze komt op voor
de specifieke belangen van homoseksuele,
lesbische en biseksuele ouderen, probeert
taboes te doorbreken en discriminatie tegen
te gaan.

Contactgroepen
Wilt u in contact komen met andere homoseksuele, lesbische
of biseksuele ouderen? Ga dan eens naar een bijeenkomst van
een ANBO Roze-groep bij u in de buurt.
Regio Almere			
Dhr. R. van den Bosch		
06 - 12 22 23 98
robvdbosch@hetnet.nl		
Mw. L. Hartong
036 - 533 58 93			
lenyhartong@kpnplanet.nl		
		
Regio Amersfoort
Dhr. N. Scheerder
06 - 12 35 44 26
ubni.2000@planet.nl
Mw. E. van Hee
033 - 480 25 68
elsvhee@hotmail.com
		
Regio Amsterdam			
Dhr. D. Brink
020 - 623 67 09			
briseti@kpnplanet.nl
		
Regio Apeldoorn
Dhr. P. Veraar
055 - 576 24 48
p.j.veraar@upcmail.nl
Mw. M. Jonges
055 - 533 63 38
jongesm@planet.nl
		
Regio Arnhem
Mw. T. Punt
026 - 381 60 44
t.punt@hotmail.com
Dhr. C. de Putter
0317 - 31 47 85
ceespietercp@hotmail.nl
		
Regio Bennekom
Mw. E. Bax
0318 - 41 84 87
e.bax1@upcmail.nl
		
Regio Drenthe
Mw. Y. Lensink
0591 - 31 20 59
yvon.lensink@home.nl
Dhr. J. Schouten van Schagen
0595 - 48 15 10
John0595@kpnplanet.nl
		

Regio Enschede
Dhr. J. van den Bosch
074 - 243 50 50
javan.debo@hetnet.nl
		
Regio Friesland
Dhr. C. van Baalen
058 - 212 49 08
cees@cocfriesland.nl
Mw. T. Jonk
06 - 23 87 46 47
tinekejonk@live.nl
		
Regio Groningen
Dhr. J. Schouten van Schagen
0595 - 48 15 10
John0595@kpnplanet.nl
		
Regio Hoorn
Dhr. G. Goorsenberg
0228 - 54 14 43
rozeseniorenwf@ziggo.nl
		
Regio Leidschendam-Voorburg
Dhr. H. Kwint
070 - 320 92 03
huibkwint@woej.nl
Mw. N. Blom
noublom@ziggo.nl
		
Regio Schagen
Mw. A. Bergfeld
ambergfeld@gmail.com
Dhr. W. van der Meulen
0224 - 21 81 36
06 - 45 25 28 13
Willem5-66@hotmail.com

		
Regio Zoetermeer
Dhr. H. Dankers
079 - 3200747
hgm.dankers@planet.nl
		
Regio Zuid-Limburg
Dhr. P. Meijers
06 - 34 21 57 70
peermeijers@hotmail.com
Mw. M. Lemmens
046 - 451 56 04
anborozelimburg@hotmail.com
		
Regio Zwolle
Mw. C. Achterkamp
038 - 851 87 52
c.achterkamp@wijz.nu
Dhr. K. Ouwehand
0521 - 85 21 69
ouwehandklaas@gmail.com
		

Wie informatie wil over of ondersteuning
bij het starten van een ANBO Roze-groep
kan contact opnemen met ANBO.
Bel (030) 233 00 60
of mail naar info@anbo.nl

ANBO komt op voor senioren
ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Namens
onze achterban van bijna 400.000 senioren maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een
goed ouderenbeleid. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal bij gemeenten. Sinds 2009 is
ANBO onderdeel van FNV en heeft een zetel in de Sociaal Economische Raad. We zijn daarmee
de meest invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland.
Leden kunnen bij ANBO terecht voor persoonlijk advies en ondersteuning. Van het behoud
van pensioen tot de betaalbaarheid en toegankelijkheid van openbaar vervoer, zorg en
woonvoorzieningen. Daarnaast biedt ANBO zijn leden ook ontspanning. Meer dan 480 lokale
afdelingen verspreid over Nederland organiseren reizen, wandeltochten en leesclubs. Daarnaast
komen ANBO-leden in aanmerking voor veel voordeel en korting. Bovendien biedt ANBO leuk en
zinvol vrijwilligerswerk en opleidingen aan de ANBOacademie.

Meer weten over ANBO?
Kijk op www.anbo.nl
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