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nederlandse vereniging 
tot integratie van homoseksualiteit

COC Noordoost Brabant

Het COC behartigt mijn belangen 
(en die van anderen). Daarom meld 
ik mij aan als lid / projectdonateur.

Naam:                                         M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Tel:

Jongeren t/m 25 jaar betalen 
25 euro en ontvangen ook het 
jongerenmagazine Expreszo.

Stuur deze bon naar: 
COC Noordoost Brabant, Postbus 
1420, 5200 BL ‘s-Hertogenbosch

...in de lente herleef ik...
...ik wil de wereld in...

...onbezorgd...
...vrij en blij...

...maar is het wel veilig?...

DANK JEROEN WEYERS, WELKOM ERIC LOGISTER
Door de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming 

van een nieuw College van wethouders heeft er in 

‘s-Hertogenbosch een wisseling van de wacht plaats 

gevonden wat betreft ‘onze’ wethouder van diversiteit. 

Omdat de PvdA niet meer in het College zit, 

maakte Jeroen Weyers plaats voor D’66-er Eric Logister. 

We hopen in de volgende BosschRoze terug te kijken met Jeroen, en vooruit 
met Eric. Natuurlijk willen we nu alvast Jeroen van harte danken voor zijn inzet, 
betrokkenheid én de geboekte resultaten. En wensen we Eric een overtreffend 
succes in de komende Collegeperiode. De ex en de nieuwe wethouder troffen 
elkaar op 5 februari, met voor beiden een passend resultaat: succes voor Jeroen 
en aanmoediging voor Eric. We citeren uit het verslag van Ellen Willink hiervan 
zoals dat, met bijgaande foto, verscheen op de site        http://dagdenbosch.nl:

In de Knillispoort werd op 5 februari voor de 27e keer de Politieke Kletsavond gehouden. De ‘Bruid van de Arbeid’ Jeroen Weyers kwam als winnaar uit de bus.

ORPHEUS 45 JAAR VOOR ELKAAR
Orpheus is in 1970 ontstaan uit een werkgroep van het COC. 
In 2015 bestaat Orpheus 45 jaar. Orpheus biedt al die jaren hulp en 
ondersteuning bij gevoelens van homo/biseksualiteit in een 
heterorelatie. Het is nog steeds nodig: een luisterend oor voor 
mensen die vastlopen, privé of in hun werk, omdat er ‘iets’ 
niet in orde is in hun leven. Al ruim 45 jaar werkt Orpheus 
vanuit maatschappelijke betrokkenheid en gedrevenheid! 

Gevoelsgenotencontact
Kern van het werk van Orpheus is al die 
jaren het contact met en het delen van 
ervaringen van ‘gevoelsgenoten’, homo, lesbisch, hetero, 
bi. Als je met een ‘Orpheus-situatie’ te maken krijgt, zoek je 
verhalen en ervaringen van andere mensen. Het delen van 

persoonlijke verhalen en ervaringen is onze kracht. Verhalen 
van ‘gewone’ mensen over hun coming-out of die van hun 

partner. Vaak op latere leeftijd en na een (hetero-)huwelijk of 
samenzijn van vele jaren. Vaak na een moeizaam proces van 

bewustwording, onbegrip, loslaten, elkaar gunnen een nieuw 
bestaan op te bouwen. Verhalen die duidelijk maken dat je niet 

de enige bent die met een dergelijk dilemma worstelt. Verhalen die 
duidelijk maken, dat er geen pilletjes of blauwdrukken bestaan, maar dat je je 
eigen oplossing moet ontdekken en kiezen; in samenspraak met je partner.

Alleen als er een veilige omgeving bestaat, waarin over-en-weer respect voor 
andersvoelen bestaat, krijgen mensen die worstelen met hun eigen (homo-/
biseksuele) gevoelens, de ruimte om voor hun werkelijke gevoelens en 
geaardheid uit te komen. Daarbij is vanzelfsprekend ook ruimte en erkenning 
nodig voor de gevoelens van de heteropartner in dit proces. 

In 2015 brengen we in het kader van ons lustrum een special-
magazine uit: Orpheus 45 jaar voor elkaar. 
Het magazine brengt de veelzijdigheid van Orpheus 
in beeld. Centraal staan persoonlijke verhalen en 
levenservaringen van mensen van verschillende leeftijd, 
achtergrond en geaardheid, in een vergelijkbare 
context (‘Orpheus-situaties’). 
Het magazine komt in april 2015 uit. Het 1e exemplaar 
reiken we zaterdag 11 april tijdens de Orpheus 
Ontmoetingsdag uit aan een BN’er. Het blad wordt breed 
verspreid onder leden en oud-leden van Orpheus en is 
overal in het land fysiek (gratis) te verkrijgen (via alle 21 COC-
verenigingen). Verder is het magazine vrij te downloaden vanaf 
onze site:        www.orpheushulpverlening.nl

“Lachen om elkaar, lachen met 
elkaar”, zo karakteriseerde 
burgmeester Ton Rombouts, die 
jurylid was, de jaarlijkse terugkerende 
politieke klets. En gelachen werd er 
in de Knillispoort. Acht deelnemers 
van evenzoveel partijen kwamen 
aan het woord: Ze deden allemaal 
hun uiterste best elkaar op de hak 
te nemen, maar er was ook veel 
ruimte voor zelfspot. De jury onder 
voorzitterschap van Piet Lathouwers 
had het er moeilijk mee.”Het was een 
topavond”, zei Lathouwers lovend, 
“van ongeëvenaard niveau”.

Jeroen Weyers mocht de verkiezingen 
dan hebben verloren, de klets had 
hij toch maar weer mooi gewonnen, 
zo werd gegrapt. Zijn klets ging over 
het Bruidje van de Arbeid dat aan 
het altaar stond zonder bruidegom. 
De nieuwe uit Tilburg afkomstige 
wethouder Eric Logister kreeg de 
aanmoedigingsprijs. 
Als “Kruikenzeiker” moet hij nog een 
beetje inburgeren in Oeteldonk. Met 
het oog daarop kreeg hij een kleine 
“introductiecursus” aangeboden: een 
Bosch Woordenboekje.

RENE PETERS GAAT DOOR IN OSS
In Oss hebben de verkiezingen niet geleid tot een wisseling van de wacht voor de 
portefeuille Diversiteit. Wethouder René Peters gaat door, en hij heeft er zin in, 
gezien zijn blog van 16 januari met als kop Je mag homo zijn. Maar ik wil je niet 
zien zoenen:

Jongeren zijn zich 
de laatste jaren veel 
minder afwijzend 
en negatief gaan 
gedragen ten 
opzichte van homo’s, 
lesbiennes en 
biseksuelen. Maar 
nog steeds is er geen 
sprake van volledige 
acceptatie. Dat schrijft 
Trouw, op basis van 
een rapport van het 
SCP. Het gaat wat dat 
betreft dus de goede 
kant op met ons land. Maar we zijn er 
nog niet.
Terwijl IS, niet eens zo heel ver 
hiervandaan, homo’s van flats 
gooit, denken hier steeds minder 
jongvolwassenen negatief over 
homo- en biseksualiteit. Als mensen 
‘uit de kast komen,’ dan reageert 
de omgeving meestal positief. Toch 
ervaren ‘anders geaarden’ nog altijd 
meer problemen dan hetero’s. “Het 
is pijnlijk om te zien hoe slecht veel 
LHBT-jongeren in hun vel zitten,” zegt 
COC voorzitter Tanja Ineke. En zo is 
het maar net.

In Oss proberen we werk te maken 
van de acceptatie van ‘anders 
geaarden’. Homoseksueel, lesbisch, 
biseksueel of transgender, je hoort 
volledig te worden geaccepteerd. En 
dat zonder mitsen en maren. Steeds 
meer mensen spreken zich op die 
manier uit. En geven zo het goede 
voorbeeld o.a. via de site 
      www.zodoenwedatinoss.nl. 

Maar ook binnen het onderwijs 
wordt steeds meer aandacht 
gegeven aan dit thema. En wordt 
(homo)seksualiteit steeds beter 
bespreekbaar.

Oss is een zogenaamde 
regenbooggemeente. Dat wil zeggen 
dat we ons extra inspannen om de 
acceptatie van LHBT’s te vergroten. 
En dat we daar ook middelen voor 
uittrekken. Voor de verkiezingen 
hebben alle lijsttrekkers van de Osse 
politieke partijen het zogenaamde 
rozestembusakkoord getekend. Dat is 
heel mooi. We gaan ons de komende 
periode extra richten op een veilig 
sportklimaat en voorlichting binnen 
het onderwijs. Bovendien hoop ik 
dat ik het thema regionaal op de 
agenda kan krijgen. Het gaat de 
goede kant op in ons land. En heel 
zeker ook in Oss. Maar we zijn er nog 
niet. Acceptatie verdient nog steeds 
onze aandacht. Daar zijn we het 
raadsbreed over eens.



De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH ’s-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur Lunch / Diner / Koffie / Drankjes

Ans Duijghuisen

Judith Schuyf

Telefoonnummers / Internet

COC Noordoost Brabant
Postbus 1420
5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
Tel. locatie Oss (0412) 62 66 66
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): 
Sint Barbaraplein 6, 5341 LK Oss

COC Nederland
tel. (020) 623 45 96
info@coc.nl
www.coc.nl

De Kringen Den Bosch (mannen)
Praatgroep voor homoseksuelen
kringendenbosch@live.nl
www.kringendenbosch.nl
De Kringen Den Bosch (vrouwen)
Praatgroep voor homoseksuelen
denboschroze@yahoo.com

Orpheus
Hulpverlening bij homo- / 
biseksualiteit in man-vrouw relaties
www.orpheushulpverlening.nl 

IHLIA
Internationaal Homo/Lesbisch 
Informatiecentrum en Archief
tel. (020) 606 07 12
www.ihlia.nl

Gay & Lesbian Switchboard
Voor al uw vragen met betrekking 
tot homoseksualiteit
tel. (020) 623 65 65
info@switchboard.nl
www.switchboard.nl

Landelijk netwerk Biseksualiteit
tel. (06) 229 38 519

De Kringen 
Praatgroep voor homoseksuelen
info@kringen.nl
www.kringen.nl

Gay sportclub Zoete Lieve Gerritje 
(ZLG)
info@zlgdenbosch.nl
www.zlgdenbosch.nl

Aids/Soa infolijn
tel. 0900 204 20 40

Sensoor (voorheen SOS)
tel. (0900) 0767 (dag en nacht)
www.sensoor.nl

Stichting Outway
Voor homo/lesbo/bi jongeren en 
hun omgeving.
tel. (06) 188 09 850
www.outway.nl

Bureau soa-bestrijding
GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa/hiv en het ma-
ken van afspraken ‘s-Hertogenbosch, 
Tilburg en Oss: 0900 369 69 69 
(10ct./min.)
www.ggdhvb.nl

CHJC, vereniging voor christelijke 
homo’s en lesbiennes
www.chjc.nl

Netwerk voor dove en slecht-
horende homo’s en lesbo’s
www.rozegebaar.nl

RADAR (Meldpunt) 
Voor gelijke behandeling
Tegen discriminatie
tel. (073) 744 01 18

Stichting Buddyhulp
Postbus 5012
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
Tel. (06) 270 68 744
www.buddyhulp.nl
info@buddyhulp.nl

www.aidscare.nl
info@aidscare.nl

HIV Vereniging Afdeling Brabant
www.hivbrabant.nl
tel. (013) 570 56 00

Jong & Out
voor holebi-jongeren
www.jongenout.nl

Club Vonk
www.clubvonk.nl

advertentie advertentie

Manifestatie voor vrede en begrip    073 = 1

Jubileum voorlichtingspakketten voor basisscholen
Eind 2014 werd er in de voorlichtingsgroep een mijlpaal bereikt: 

onze basisschoolcoördinator, Ans Duijghuisen, had maar liefst 

50 basisscholen  bezocht met het COC voorlichtingspakket 

“Hand in Hand”. Reden om Ans eens in het zonnetje te zetten.

Stel je e-mails van CLUBVONK op prijs, geef dan je 
e-mailadres door aan:        liek-is@home.nl

Op 20 maart a.s. organiseert RADAR, vóór gelijkheid en 
tegen discriminatie,  de manifestatie 073=1. We laten 
zien dat ’s-Hertogenbosch er is voor alle Bosschenaren 
ongeacht geloof, seksuele voorkeur, huidskleur, leeftijd, 
afkomst, handicap, etc.
Een positief geluid, juist in deze roerige tijd.
We verzamelen om 16.00 uur aan het Stationsplein 
en sluiten om 18.00 uur af met het aanbieden van een 
verklaring aan burgemeester Rombouts op de Markt. 

Onderweg bezoeken we een aantal plekken en staan we 
op verschillende manieren stil bij de betekenis van 073 = 1.

U kunt zich opgeven via:        y.delege@radar.nl of 
073-7440118. Wilt u bij uw aanmelding kort (maximaal 
70 woorden) beschrijven waarom u deze manifestatie 
belangrijk vindt? Deze opmerkingen worden gebundeld 
aan de burgemeester overhandigd.
We hopen u te verwelkomen op 20 maart!

TRUE COLORS 2015
COC Nederland presenteerde voor de derde keer True Colors. Dat is de nieuwjaarsreceptie met tevens een 
( jaarlijkse) feestelijke fondsenwerving voor het Bob Angelo Fonds in Paradiso Amsterdam. Op de laatste 
zondag van januari, kwamen bijna 2.000 mensen van meer dan 300 organisaties, netwerken, groepen en 
initiatieven uit de LHBT-gemeenschap samen in Paradiso in Amsterdam.Ook COC NoordoostBrabant was 
wederom van de partij. Het Bob Angelo Fonds ondersteunt diverse kleinschalige initiatieven die gericht zijn 
op de acceptatie van LHBT’s in Nederland en het Caribische deel van het koninkrijk. De initiatieven, vóór en 
door LHBT’s, zorgen voor ontmoeting en plezier.

Penning voor haar bijna levenslange inzet 
voor LHBT-emancipatie. 
Volgens het COC behoort Schuyf tot de 
absolute voorhoede van de Nederlandse 
LHBT-beweging o.a. als mede-grondlegger 
van de Homostudies, belangenbehartiger 
homo-slachtoffers WO II en haar werk bij 
Movisie. We hebben tijdens True Colors 

ook stil gestaan bij het overlijden van mensen 
die zich hebben ingezet voor LHBT’ers met vocale 
ondersteuning van Sjors van der Panne.
Jet Bussemaker schonk namens het kabinet 
€ 40.000 voor biculturele initiatieven aan COC’s 
Bob Angelo Fonds. Bovendien is dankzij alle 
aanwezigen er meer dan € 10.000 gedoneerd 
aan het Fonds! Als hoofdact gaf Ruth Jacott een 
spetterend optreden. En tussen en na de bedrijven 
was het feest, netwerken en gezelligheid.

Jolanda van Gool

De presentatie lag dit 
jaar in handen van Rik 
van de Westelaken, dit 
TV-seizoen niet alleen 
nieuwslezer, maar ook 
te zien als kandidaat (of 
mol?) in Wie is de Mol. 
Tanja Ineke, de voorzitter 
van COC Nederland, hield een indrukwekkende 
toespraak en reikte de Bob Angelo Penning uit 

aan de makers en cast van 
de NCRV-jeugdtelevisieserie 
SpangaS. Omdat ze een hele 
generatie jongeren hebben 
opgevoed met respect voor 
LHBT’ers. SpangaS bereikt 
dagelijks honderdduizenden 
jongeren.
Daarnaast ontving Judith 
Schuyf de Bob Angelo 

Benefietmiddag 
UNTENU met 
Meander & Bijoux
Het COC organiseert op zondag 17 mei een 
benefietmiddag voor UNTENU, het Nood- 
& Studiefonds voor Hiv-positieve lhbt’s in 
Cambodja.
Naast een presentatie van het werk van UNTENU 
wordt de film ‘Karma?’ vertoond. Het hoogtepunt 
is het optreden van Meander & Bijoux, die 
zich deze middag grof laten betalen voor hun 
vrolijkste en schunnigste liedjes.

Zondag 17 mei, 15.00 - 19.00 uur - 
De Gouwe Sleutel, Koninginnenlaan 28-30, 
Den Bosch.
       www.untenu.nl

Niet elke voorlichtingsgroep 
in Nederland heeft de 

beschikking over een gedreven persoon als Ans. 
Ze komt tot bloei in 1 op 1 gesprekken waar ze 
de tijd krijgt om gedetailleerd nut en noodzaak 
van het pakket, maar ook voorlichting an sich, 
toe te lichten. Era Kling, juf bij basisschool ’t Ven 
in Rosmalen die met Ans werkt had een directe 
‘klik’ in het eerste gesprek. Ook bij de coördinator 
van het voorlichtingsproject van COC Nederland, 
Susanne te Braak, is al net zo positief: “Mijn eerste 
indruk van Ans was lief en gepassioneerd. En dit 
werd bevestigd in een gesprek dat wij later hadden 
over haar aanpak om met de basisscholen te werk 
te gaan. Ze vertelde mij dat zij het nodig vond om 
bij de aller jongsten te beginnen met opvoeden 
over het onderwerp seksuele diversiteit, door het 
onbegrip waar haar zoon, die zelf homoseksueel is, 
mee te maken kreeg. En als landelijke projectleider 
van COC Nederland, kan ik dat alleen maar 
onderstrepen”. Susanne geeft aan dat ze graag 
andere voorlichtingsteams in den lande kennis zou 
laten maken met de aanpak van Ans: “Ik geloof in 
deze aanpak!”.
De aanpak heeft bij basisschool ’t Ven in Rosmalen 
al zijn vruchten afgeworpen verteld Era Kling. 

Al 10 jaar lang besteden ze in de week van de 
Lentekriebels aandacht aan seksualiteit, met sinds 
enkele jaren aandacht voor seksuele diversiteit 
door middel van het Hand in Hand lespakket van 
het COC. Het lespakket heeft aparte lesvormen 
per jaarlaag die de leerkracht zelf kan doorlopen. 
Ans heeft die zelf aangevuld met een aantal 
voorleesboeken. Wist u dat het boekje ‘Twee 
pappa’s voor Tango’, over een pinguïn met twee 
vaders gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal 
uit de dierentuin van New York?  In 2006, 2008 en 
2011 stond dit boekje op nummer 1 in de lijst van 
meest omstreden boeken van de American Library 
Association! Omstreden, dus laang niet overal 
geaccepteerd in Amerika. Maar ook in Nederland 
is nog een wereld te winnen, een wereld waar 
Ans haar steentje aan bijdraagt. Op naar de 100 
basisscholen! Namens de voorlichtingsgroep: Ans, 
bedankt voor je inzet!

NB. Gaan uw kinderen naar een basis- of 
middelbare school en is daar nog (te) weinig 
aandacht voor seksuele diversiteit? Neem contact 
op met het COC via
     voorlichting@cocnoordoostbrabant.nl of
     voorlichtingbasisscholen@cocnoordoostbrabant.nl



Café Voltaire
Stoofstraat 6
5211 ER ‘s-Hertogenbosch
tel (073) 613 96 72
 
Openingstijden
Maandag 12.00u - 18.00u
Dinsdag t/m Zaterdag 10.00u - 18.00u
Donderdag tot 21.00u

GastColumn

André Kersten-Greeve

advertenties

www.zlgdenbosch.nl

St. Jacobstraat 2 ’s-Hertogenbosch
www.hetwarmonthaal.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

VERDO(E)MD ALLEEN
Ik voel me zo verdomd alleen. Dit is titel van een lied dat in 1984 gezongen is 
door Danny de Munck, in de musical “Ciske de Rat”. Vooral het refrein gaat 
over de eenzaamheid die je als mens kunt ervaren wanneer je ergens alleen 
voor staat en het voor jouw gevoel lijkt alsof niemand je daarbij kan helpen. 
De tekst is geschreven door Karin Loomans en Herman van Veen: 
Had ik maar iemand om van te houden, twee zachte armen om mij heen, die mij 
altijd beschermen zouden; ik voel mij zo verdomd alleen.

 T : 073 612 99 02
  I : www.woudesign.nl

 grafische vormgeving

Of dit nu gaat over een kind of 
een ouder iemand dat gevoel blijft 
denk ik altijd hetzelfde. Ik heb als 
jong persoon ook die eenzaamheid 
ervaren, in direct verband met wie 
ik toen was: een jonge homo die 
absoluut niet kon omgaan met zijn 
gevoel. Je weet dat je anders bent, 
maar in mijn jonge jaren, eind jaren 
60 begin jaren 70, wist ik daar totaal 
geen raad mee. Je wilde niet anders 
zijn, maar hetzelfde als ieder ander. 
Je wilde niet opvallen, kwetsbaar zijn. 
Het heeft vooral te maken met 
eigenwaarde en zelfvertrouwen en 
inmiddels heb ik die wel. Het is geen 
gemakkelijke weg geweest die ik 
ben gegaan. Het leven is net een 
springprocessie, 3 stappen vooruit, 
dan weer 2 terug, maar uiteindelijk 
kom je wel bij dat wat je wil: jezelf 
kunnen zijn. 
Ook in de huidige tijd zullen er onder 
oudere LHBT’ers nog veel eenzame 
mensen rondlopen die moeilijk te 
bereiken zijn. Aan de buitenkant 
is immers niet zien wat voor 
gevoelsleven iemand heeft. 
Ik raad iedereen aan om voor zichzelf 

op te komen, om uiteindelijk jezelf 
te kunnen zijn. Het is de pijn en de 
moeite waard. Vergelijk het met een 
rups, geen aansprekende beestje. 
Maar wanneer die rups verpopt dan 
komt daar een schitterende vlinder 
uit te voorschijn en dan zie en weet 
je: dat is het, zó hoort het uiteindelijk 
te zijn. 
Mijn aanhef kun je op twee manieren 
lezen, ‘verdomd’ of ‘verdoemd’. 
Bij het eerste vervloek je de situatie, 
maar is er een zekere strijdbaarheid. 
Bij de tweede onderga je die en 
is er gelatenheid. Mensen die jou 
niet kunnen accepteren zoals je 
werkelijk bent, houden niet echt van 
je. Sommige mensen in je directe 
omgeving zullen wel moeten wennen 
aan het idee dat je anders bent dan 
wat ze in eerste instantie dachten. 
Die tijd moet je ze ook gunnen. 
Ik wens iedereen die dit leest en dat 
nodig heeft veel strijdlust en doe de 
deur van de kast alvast maar open. 
Groet,

Wim van Ham, Veldhoven
Reacties: 

info@cocnoordoostbrabant.nl

ANOUK PETERS HEEFT 
MEER DAN EEN VERHAAL
‘It is Adam and Eve, not Adam and Steve’, ‘You’re white, are you also one of 
those who recruits homosexuals and promotes being it?’, ‘Yesterday I saw 2 boys 
playing homosexuality at school, of course I had to beat them. Where do they 
get this sickness from?’

Enkele homovijandige uitspraken in Kampala, Oeganda anno 2015. Het liefst 
wil ik elke keer de discussie aan gaan, maar dit is niet verstandig aangezien 
ik de oprichter ben van stichting Nnina Olugero en ik deze (en mezelf) niet in 
gevaar wil brengen.

Veel mensen hebben Oeganda leren kennen 
door nieuws over de ‘anti-homosexuality’ 
act van februari 2014 met daarin levenslang 
of de doodstraf voor homoseksuele 
handelingen; zelfs omgaan met mensen 
van een andere seksuele geaardheid was 
strafbaar. Op 1 augustus 2014 is de wet 
gelukkig inactief gemaakt onder druk vanuit 
westerse landen. Dit betekent echter niet 
dat mensen nu in vrijheid zichzelf mogen 
zijn. Discriminatie, geweld en onbegrip is 
dagelijkse realiteit voor deze gemeenschap. 
Veel mensen verkiezen daarom een geheim 
leven, een dubbelleven of hun gevoelens af 
te schrijven als ‘ziek’ en ze te negeren. Met 
alle risico voor de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid. De kans op HIV besmetting bij 
deze groepen verdubbelt daardoor en dat 
in een land waar elke dag sowieso al 256 
nieuwe HIV besmettingen zijn.

De naam van de stichting, ‘Nnina 
Olugero’ betekent: ‘Ik heb een verhaal, 
ik heb iets te zeggen’. Vanuit die visie 
van mondigheid willen we samen met 
Oegandese organisaties kwetsbare mensen 
in de samenleving ondersteunen met de 
middelen en kennis om hun toekomst 
anders vorm te geven. Met een focus op 
de thema’s: preventie, zelfredzaamheid 
en empowerment. We werken vanuit 
verschillende invalshoeken met de projecten: 
‘Condomwise’, Peters’ Chicken and Seeds 
project’ , Get Up, Stand Up’ en ‘Healthcare’. 
Zie hiervoor:        www.nninaolugero.org

Het Oegandese team is sinds eind 2014 
versterkt met Thomas die werkzaam 
is als accountant/secretaris. Hij is 
homoseksueel en samen met hem ontwerp 
ik een programma waarin we de LGBT- 
gemeenschap kunnen ondersteunen in hun 
ongelofelijk moeilijke strijd om veilig, gezond 
en gelukkig te kunnen zijn. 

Thomas: “Mensen denken dat 
homoseksualiteit iets is waartoe je 
gedwongen wordt of dat voor geld doet. 
En je moet erg voorzichtig zijn in Oeganda. 
Op de middelbare school is een vriend van 
mij betrapt terwijl hij seks had met een 
andere jongen. De leraren hebben toen alle 
studenten en medewerkers verzameld en 
de twee in het openbaar lijfelijk gestraft en 
voor schut gezet. Heel sneu, hij wilde zelfs 
zelfmoord plegen. Ik vertel nooit tegen 
mensen dat ik homo ben als zij dat niet zelf 
ook zijn, zelfs niet als ze het direct aan me 
vragen. Ik praat er niet over. Anouk is de 
eerste vriendin bij wie ik ja kon antwoorden 
op haar vraag en dit kon eigenlijk pas nadat 
ze zelf vertelde biseksueel te zijn. En dat na 
meer dan 3 jaar vriendschap! Het is lastig. Ik 
geloof ook niet dat er iemand in Oeganda is 
die tegen zijn ouders kan vertellen dat hij/
zij homo is. Als ouders er per ongeluk achter 
komen worden het kind echt letterlijk de 
familie uitgezet en onterfd. Mensen raken 

hierdoor dakloos, depressief en weten niet 
dat er organisaties/mensen zijn die ze 
kunnen helpen. 

Daarom vind ik dit project zo belangrijk. 
Mensen moeten weten hoe je veilig (anale) 
seks kunt hebben, hoe je jezelf moet 
gedragen en waar je naar toe kunt met 
problemen. Meerdere vrienden van mij zijn 
in elkaar geslagen omdat ze te openlijk met 
andere mannen flirten en onvoorzichtig zijn. 
Ik kan mensen helpen want ik weet precies 
wat ik wel en niet kan zeggen en doen en 
heb een heel groot netwerk. Het is niet 
mogelijk om met homofobische mensen 
te praten, dus daar richt ik me niet op. 
Homoseksuele mensen in Oeganda hebben 
bewustzijn nodig. Ik ben een hoop jonge 
homoseksuele vrienden kwijt geraakt aan 
aids en ik wil dat dit stopt.”

Via Thomas heb ik deelgenomen aan enkele 
educatieve ontmoetingen die bestaande 
Oegandese homorechten organisaties (zoals 
Ice Breakers Uganda en MARPI) dapper 
organiseren en heb ik zelfs een paar leuke 
avonden gehad in een homobar. Met zijn 
netwerk, persoonlijke ervaringen en deze 
organisaties gaan we de LGBT gemeenschap 
helpen om veilig en gezond te kunnen leven. 
In ieder geval door ervoor te zorgen dat ze 
deel kunnen nemen aan onze 4 projecten.

De stichting is op zoek naar individuen/
organisaties die onze projecten financieel 
willen ondersteunen. Geldgebrek is op dit 
moment de enige reden waarom nog niet 
alle projecten fulltime kunnen draaien. 
Daarnaast kom ik ook graag in contact 
met mensen die ervaringen en adviezen 
willen delen en/of benieuwd zijn naar 
de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. 
Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar
      info@nninaolugero.org

Anouk Peters

Dart Kampioen 2014 
van COC 

 
Wederom heeft COC middagje 
Oss een spannend Dartjaar 
achter de rug. En de winnaar 
2014 is André Kersten-Greeve. 
Gefeliciteerd! Buiten de 
eeuwige roem heeft hij ook nog 
een leuke prijs ontvangen. 
 
In 2015 is COC middagje Oss 
weer gestart met een nieuw 
toernooi. Nieuwe deelnemers 
zijn van harte welkom. 

Daarnaast staat dit jaar wederom een Duitse middag met 
enkel Duitse muziek, hapjes en grote pullen bier op de 
agenda. Ook weer in juli een gezellige BBQ. 
Maar ook op de andere 1e zondagen van de maand is 
iedereen van harte welkom voor een gezellig spelletje dart, 
een goed gesprek of gewoon voor de gezelligheid. 
De gratis koffie staat klaar.

Groeten van COC middagje Oss, 
Gerrit en Ted



MAART 2015
Zondag 1 maart v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten M/V

Middagje Oss
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Zondag 8 maart 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

Jong & Out Den Bosch
Locatie en aanmelding – 
www.jongenout.nl

Zaterdag 14 maart 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – Den Bosch

Zondag 22 maart 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Zaterdag 28 maart – aanvang 22.00 uur

Club Vonk Gayparty M/V
Café de Keulse Kar – 
Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 

APRIL 2015
Zondag 5 april v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten M/V

Middagje Oss
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Zaterdag 11 april 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – Den Bosch

Zondag 12 april 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

Jong & Out Den Bosch
Locatie en aanmelding – 
www.jongenout.nl

Zondag 26 april 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

17 maart – Theater aan de Parade

Van jewelste – Sara Kroos 
Sara’s gloednieuwe programma Van Jewelste! Een avondje Kroos staat 

garant voor heel veel lach en nieuwe brandstof; improvisatie, mooie liedjes, 

én hilarisch. Zelfspot en een scherpe blik over onze onhandigheid met gezin, 

ouders, liefdesleven; alles wat het leven zo mooi, maar ook lastig maakt.

28 maart – De Lievekamp, Oss
‘Tandem’ – Liesbeth List en Annemarie OsterLiesbeth List stopte in januari 
2013, maar kan het niet laten. 
In het programma ‘Tandem’ 
zingt zij hoogtepunten uit 
haar repertoire (Edith Piaf, 
Jacques Brel, Mikis Theodorakis, 
Frank Boeijen, Ramses Shaffy 
e.a.). Omlijst met korte tragi-
komische verhalen van en door 
Annemarie Oster.

7 april – Theater aan de Parade

L-E-V (lev is Hebreeuws voor hart) House 
“Een Jeroen Bosch-schilderij van een buitenaardse rave”, zo omschreef The 

New York Times House. Het ensemble beweegt dicht op elkaar gepakt over 

het toneel, als een roedel aliens. Een enkel moedig wezen maakt zich los in 
een korte solo. Nu en dan 
vormen zich stelletjes 
– waarbij de vraag 
blijft, wat deze koele 
ruimtekikkers verbindt. 
Zoekend, verdwaald in 
een vreemde wereld.

8 april – Theater Markant, Uden

Nederlandse Tournee – Herman van Veen 
We komen naar Theater aan de Parade elke drie jaar weer. Voor het eerst 

begin jaren zestig. 
Met wapperende broeken, roze brillen- en truien, breedgerande hoeden, 

om elke schouder een 
gitaar en iedereen had 
haar. We zongen liedjes 
voor de vrede, over 
vrezen en de vrolijkheid. 
Over meisjes, vaders, 
moeders, meisjes en 
kinderen.

10 april – Theater Markant, UdenTheatertour Hou vast – Dana WinnerDana Winners carrière loopt via kerkkoor en zangwedstrijd naar haar eerste 
hit in 1989. De Vlaamse 
is beroemd in binnen- en 
buitenland, ook in Nederland. 
In 2013 werd ze zelfs gekozen 
tot ambassadrice van Pink 
Ribbon.

20 maart – Theater De Blauwe Kei, Veghel

MODERNlive – Introdans
Introdans is uniek in de wereld. Het werk van Introdans kenmerkt zich 

door humor, vernieuwing en dynamiek, en wordt gebracht door jonge 
choreografen en 
dansers. 
De voorstelling 
MODERNlive 
bestaat uit 
vier balletten, 
waaronder een 
wereldpremière 
en twee nieuwe 
werken.

4 april – Theater aan de Parade
18 maart – Theater Markant, UdenAllez (liedjes van altijd) – Gerard van Maasakkers 
In Allez verhaalt Gerard over het kind dat hij nooit had en over de stille tragiek van twee mannen in een bejaardenhuis, over de lucht die nog vol dagen zit. Oude en nieuwe liedjes: hou(me)vastliedjes, troostliedjes en heimweeliedjes. Eenvoudig van taal, met zo’n wuivende melodie, oprecht.

7 en 8 april – Theater aan de Parade

Retroscoop: La Dolce Vita (1960) van 
Federico Fellini met Marcello Mastroianni, 
Anita Ekberg en Anouk Aimée  
Marcello, columnist van het ‘zoete leven’ van de high society van Rome. Op 

zoek naar sappige roddels en schandaal, stort hij zich elke nacht in de drukte 
van Via Veneto, waar 
playboys, filmsterren 
en hoeren in 
nachtclubs en bordelen 
van het leven een feest 
proberen te maken. 
Maar in de nachten vol 
drank en seks sluimert 
diepe tragiek en 
verdriet.

27 april – Theater De Blauwe Kei, VeghelElle s’en va – 
Drama, Frankrijk – 
Emmanuelle Bercot 
Bettie (Catherine Deneuve) zestig, 
samenwonend met haar zeurende 
moeder, elke dag dezelfde gerechten serverend aan dezelfde gasten, een 
minnaar die vreemdgaat. Even met de auto sigaretten halen. Waarom terug keren? Ze besluit door te rijden. Tijdens haar roadtrip door Frankrijk beleeft 
ze avonturen waarvan ze niet meer 
kon dromen. Heerlijke film. Nominatie Gouden Beer Berlijn.

VAST

Telkens
is er weer iemand
voor wie ik val
willoos
als een blok -

overal
op allerlei plaatsen
en momenten
duiken ze op
en ik ben meteen
gebiologeerd -

ik blijf kijken
volgen
ik hecht me
als een magneet -

het liefst zou ik
willen omarmen
koesteren
knuffelen
ik kan niet anders -

vier armen 
om twee lijven
wang tegen wang
borst tegen borst
hart tegen hart -

stevig vast
om niet meer
te vallen.

Hans Kolper

Van de redactie…
World Press Photo (opgericht in 1955) organiseert 
jaarlijks ’s werelds grootste en meest prestigieuze 
fotografiewedstrijd. Na de wedstrijd worden de 
foto’s bijeengebracht in een reizende expositie die 
door meer dan een miljoen mensen in 40 landen 
wordt bekeken. Elk jaar wordt een boek in zes talen 
met de prijswinnende foto’s uitgebracht. Een ander 
doel van de organisatie is om ontwikkelingen in de 
fotojournalistiek te stimuleren en de uitwisseling 
van kennis aan te moedigen. 
De Deense fotograaf Mads Nissen heeft de World 
Press Photo 2014 gewonnen. Hij maakte een 
intieme foto van de Russische homo’s Jon en Alex in 
Sint-Petersburg. De winnende foto is onderdeel van 
een groter project van Mads Nissen met als titel: 
Homofobie in Rusland. De fotograaf werkt voor het 
Deense dagblad Politiken.

Het leven voor homo's, lesbiennes, biseksuelen 
en transgenders wordt in Rusland steeds 
moeilijker, zegt de jury van de World Press Photo. 
"Seksuele minderheden worden geconfronteerd 

met wettelijke en sociale 
discriminatie, intimidatie en 
zelfs geweld van conservatieve, 
religieuze en nationalistische groeperingen. 
Terroristen gebruiken vandaag de dag 
aanschouwelijke beelden voor propaganda. 
Wij moeten reageren met werk dat meer subtiliteit 
en intensiteit in zich heeft en dat meer doordacht 
is'', aldus jurylid Pamela Chen.
Voor deze 58e editie zonden 5692 professionele 
fotografen bijna honderdduizend foto's in. Er zijn 
geen Nederlanders onder de prijswinnaars. 
De winnende foto's zijn vanaf 18 april te zien op een 
tentoonstelling in De Nieuwe Kerk in Amsterdam 
en reizen daarna de wereld rond langs honderd 
steden.
       http://www.worldpressphoto.org/


