LHBTI
gekozen
familie

Gezelligheid kent geen tijd
Wij zijn een groep mensen die elkaar uitgekozen hebben om gezelligheid
te vinden door samen te eten, te wandelen, door een goed gesprek en
wanneer het nodig is een boodschap voor elkaar te doen.
En….we zijn op zoek…naar jou…

‘Gekozen familie’

‘Roze familie’ Groningen/Bedum
Het was een winterse dag. De zon scheen op het meer, en het was ijzig koud. Maar dat hield ons niet tegen. Van verschillende kanten waren
we richting het warme huis van de ‘kartrekker’ van de groep gekomen. De koffie en de roze koeken stonden klaar. We kenden elkaar niet, en
dat maakte de ontmoeting nou juist zo bijzonder. Er was in ieder geval een ding dat ons bond: we waren allemaal op zoek naar gezelligheid,
nieuwe ontmoetingen en open gesprekken.

Oranjefonds
Begin 2019 startten we in Groningen onze nieuwe ‘supportgroep’. Support Your Chosen Family heet het initiatief van Roze 50 +. Het richt zich
op (oudere) lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) die bijvoorbeeld weinig familie in
de buurt hebben of die niet zo veel contacten hebben in hun directe woonomgeving. Juist met het ouder worden komen dan vragen als: met
wie kan ik leuke dingen doen, eens samen naar de film, een wandeling maken, samen eten. Wie kan ik dingen toevertrouwen? Wie kan er
even sinaasappels voor me kopen als ik met griep in bed lig?
Voor dat soort dingen heb je een netwerk van fijne mensen nodig. Mensen die over en weer voor elkaar klaar staan. Een soort familie, maar
dan met familieleden die je zelf kiest, een ‘chosen family’! Vraag is dan ook niet, wie er geen ‘gekozen family’ wil, eerder hoe je die leuke
mensen ontmoet nu je nog actief en mobiel bent.

‘Familie-uitbreiding’
Ben jij ook op zoek naar een ‘gekozen familie’-groep, neem dan eens contact op met Gerard Robben. Hij is als kartrekker van onze Roze familiegroep in
Groningen/Bedum bereikbaar voor vragen en kan ook jou meer vetellen wat je er kunt verwachten. We zijn benieuwd naar jou, en voel je vooral vrij om even te
bellen. Je zit nergens aan vast.

We hopen ook jou te mogen ontmoeten!

Gerard: 06- 30093318

Email: gerbert050@gmail.com

