
ADVERTENTIE

De Dalesprijs wordt uitgereikt op grond 
van een selectie door een onafhanke-
lijke jury uit genomineerden die door 
eenieder kunnen worden voorgedragen. 
Deze onafhankelijke jury maakt het mis-
schien des te eervoller dat de Dalesprijs 
dit jaar juist naar een onderdeel van 
COC Nijmegen gaat. 
Voorzitter Peter van Loon stak tijdens 
de avond zijn trots niet onder stoelen 
of banken. 

Nadat het COC Nijmegen en Erik Derks 
met elkaar in contact kwamen toen 
Erik aan de voorrondes van het COC 
Songfestival meedeed, werd bij Erik een 
vlam aangemaakt die er uiteindelijk toe 
leidde dat hij in 2000 met onder meer 
Han Polman Café Dapper oprichtte, 
waar verstandelijk gehandicapten elkaar 
regelmatig kunnen ontmoeten. Hij 
koppelde daar meteen aan vast, dat hij 
naar instellingen toe stapte om daar de 
seksualiteit van de bewoners bespreek-
baar te maken. 

De naam Café Dapper verwijst naar de 
lef die nodig is om over de drempel 
heen te stappen om bij zo’n ontmoe-
tingsmiddag te komen, al was het 
alleen maar omdat je daarvoor afhan-
kelijk bent van mensen in je omgeving. 
Hoewel het niet het primaire doel van 
de middagen is, komen verliefdheid en 
het ontstaan van relaties ook voor bij 
Café Dapper. Tot de dag van vandaag 
kent Nijmegen daarom een normaal 
café voor een bijzondere doelgroep. 

Als blijk van waardering voor de mede-
werkers werd de overhandiging van de 
prijs vergezeld door een historisch lang 
applaus voor de laureaten. [JH]

Bezoekers en organisatie verenigd in enthousiasme 

Dalesprijs uitgereikt
aan Café Dapper
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Op 25 januari kregen vrijwil-
ligers van Café Dapper uit 
handen van de voorzit-
ter van COC Nijmegen de 
Burgemeester Dalesprijs, 
omdat ze op hun eigen 
manier gestalte hebben 
gegeven aan artikel 1 van 
de grondwet, het artikel dat 
discriminatie verbiedt. 
Een oorkonde en 
een bedrag van 500 euro 
werd hun deel.
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Cees van der Pluijm in gesprek met Erik Derks (l) en Han Polman (r)

COC Midden-Gelderland onderzoekt stad en land op WMO-beleid

Team Politiek scant gemeentes
De WMO gaat over participatie van 
burgers in de maatschappij in de brede 
zin: de WMO moet het mensen in een 
rolstoel mogelijk maken om naar hun 
familie te reizen, moet het ouderen 
mogelijk maken om thuishulp te krijgen 
en moet er voor zorgen dat ook sociale 
minderheidsgroepen volledig aan het 
maatschappelijk leven meedoen. Nieuw 
aan de WMO is dat de rijksoverheid 
budgetten aan de gemeentes toe-
wijst, die daarvoor de WMO op lokaal 
niveau uitvoeren. Voor COC’s is het 
dus belangrijk op goede voet te staan 
met het gemeentebestuur. Denk bij 
het COC bijvoorbeeld aan activiteiten 
voor kwetsbare doelgroepen als de 
ontmoetingscafés voor mensen met 
een verstandelijke beperking, de zon-
dagmiddagsalons voor ouderen en de 
spreekuren voor mensen met coming-
out problemen.

In 2007 hadden de gemeentes er hun 
handen vol aan. Hun prioriteit  was om 
de zorg voor gehandicapten en oude-
ren goed ten uitvoer te brengen zodat 
(lichamelijk) beperkten de zorg kregen 
die ze verdienden. Maar 2008 wordt het 
jaar van de ‘overige taken’: ondermeer 
de geestelijke verzorging van kwetsbare 
groepen zoals hierboven omschreven.

Het bestuur van COC Midden-
Gelderland heeft in juni 2007 het 
Team Politiek opdracht gegeven te 
inventariseren of de gemeentes in haar 

werkgebied in het kader van de WMO 
ook iets voor homoseksuele, lesbische 
en biseksuele mensen gaan doen. 
Daarnaast vroegen zij de gemeentes 
of er ruimte is voor betrokkenheid van 
COC Midden-Gelderland bij de ontwik-
keling van beleid en acties.

Inmiddels, 8 maanden later, heeft COC 
Midden-Gelderland van 11 van de 18 
gemeentes een inhoudelijk antwoord. 
Zeven gemeentes zijn nu nog op zoek 
naar de brief, of zijn op zoek naar de 
ambtenaar die verantwoordelijk is voor 
het beantwoorden van de brief.
Met 5 gemeentes heeft COC Midden-
Gelderland een inhoudelijk gesprek 
gehad. Het bleek al gauw dat in ‘kleine’ 

gemeentes van rond de 30.000 inwo-
ners verspreid over meerdere kernen, 
de toch kleine roze gemeenschap 
behoorlijk onzichtbaar is. De gemeen-
tes weten eenvoudig niets over de doel-
groep, en kunnen dientengevolge geen 
beleid ontwikkelen. Deze gemeentes 
hebben wij en handreiking gestuurd, 
met concrete tips. Bijvoorbeeld hoe zij 
binnen het subsidiebeleid antidiscrimi-

natiebepalingen kunnen opnemen, hoe 
zij ‘veilige scholen’ kunnen stimuleren 
en hoe zij op eenvoudige wijze vragen 
kunnen opnemen in de gemeentelijke 
welzijnsmonitor om ook de groep van 
de homoseksuele inwoners in kaart te 
brengen. En mensen te vragen naar 
hun ervaringen met zichtbaarheid van 
homoseksualiteit en discriminatie op 
straat.

Voor die gemeentes waar COC Midden-
Gelderland nog geen gesprek mee heeft 
gevoerd, overweegt zij een regiobijeen-
komst te organiseren om betrokken 
ambtenaren van de gemeentes te infor-
meren, en met hen van gedachte te 
wisselen over concrete acties die zij in 

het kader van de WMO zouden kunnen 
uitvoeren. 
Voor grote gemeentes als Arnhem, 
Ede, Doetinchem en Wageningen ligt 
het weer iets anders. Hier is de roze 
gemeenschap in de regel wel zichtbaar 
aanwezig. Zo heeft Wageningen al jaren 
een eigen homobeleidsplan. In Arnhem 
wordt momenteel aan zo’n beleidsplan 
gewerkt. [JHK]

Begin 2007 ging de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) in. De WMO is de wet die participatie van burgers 
in de samenleving moet bevorderen. Het COC heeft met 
haar activiteiten dus ook te maken met de WMO. 

Echt waar. Na een lang, maar vrucht-
baar en creatief proces van uitproberen 
en veranderen zijn we er in geslaagd 
de Pink&Zo qua vormgeving vergaand 
opnieuw uit te vinden. 

Als doelstelling stond ons een blad voor 
ogen, dat er strakker en serieuzer, maar 
toch luchtiger uit zou zien.
Een belangrijk punt was wat ons betreft 
het afscheid van de inmiddels wat 
gedateerde Wordperfect-stijl waarvan 
het blad voorheen doortrokken was: 
de wildgroei aan speelse koppen en de 
tirannie van de Comic Sans hebben we 
met deze nieuwe lay-out een definitief 
halt toe willen roepen. We hoopten hier-
mee de leesbaarheid van het blad en de 
herkenbaarheid van vaste rubrieken te 
vergroten, zonder echter een sfeer van 
kilte over u af te roepen.

Voor de tekst gebruiken we daarom 
twee nieuwe letters. De Times New 
Roman waaruit de Pink&Zo voorheen 
gezet werd, vonden we eigenlijk teveel 
een krantenletter, en bovendien komt 
u die letter toch al zo verschrikkelijk 
vaak tegen. Als vervanger hebben we 
gekozen voor de schreefloze maar 
karaktervolle Scala voor het leeuwen-
deel van de artikelen. Als tegenhanger 
daarvan gebruiken we de Gentium voor 
bijvoorbeeld de columns en overige 
werken van letterkunde.

Verder zal het u gaan opvallen dat we 
zijn afgestapt van het concept om de 
Pink&Zo in wisselende, soms drama-
tisch onleesbare, kleuren te laten druk-
ken. In combinatie met een papiersoort 
die er minder voor-vergeeld uitziet, 
bevielen ons de zwart-witte proefdruk-
ken zó goed, dat we het daar bij willen 
houden. Geen lichtgele Pink&Zo meer, 
dus.

Het nieuwe concept dat nu voor u ligt, 
zou je een beta-versie kunnen noemen. 
Het is af. Maar nog niet perfect. Verder 
is het natuurlijk voor iedereen, maar 
zeker voor de vormgeefster, even wen-
nen. Het kan dus goed zijn, dat er in de 
loop van de jaar nog het één en ander 
aan gesleuteld gaat worden. Zodat het 
nòg mooier wordt.

Was het u al opgevallen dat we erg trots 
zijn op onze nieuwe liefdes-baby? Wij 
wensen u veel leesplezier, en hopen dat 
ook uw schildpad of papegaai met deze 
nieuwe Pink&Zo een fijnere bodembe-
dekking heeft gekregen. [NA]

Eerste bijeenkomst Jong en Out in Arnhem

Bezoekers van de eerste Jong en Out bijeenkomst

19 januari was de vuurdoop voor de 
eerste zaterdagmiddagbijeenkomst van 
Jong&Out in Arnhem, speciaal georga-
niseerd voor jongeren tot 18 jaar. Om 
drie uur druppelen de eerste bezoekers 
binnen en na een uur is het gezellig 
druk. Sommige bezoekers zijn met ou-
ders of begeleiders gekomen, anderen 
op eigen gelegenheid. Die middag schij-
nen twee jongeren hun publiekelijke 
coming-out te hebben beleefd waarmee 
de bijeenkomst direct haar functie en 
naam eer aan doet.
De lokale pers was ook nieuwsgierig en 
besteedde aandacht aan de cafémiddag  
via radio en televisie.
Elke derde zaterdagmiddag van de 
maand, van 15.00 tot 19.00 uur, zijn 
jongeren van harte welkom aan de 
Rijnkade 3 voor een vervolg. [TB]

Voor u ligt 
de Pink&Zo

Pink&Zo is een uitgave van COC Nijmegen 
& COC Midden-Gelderland  
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UIT EN THUIS IN

COC NIJMEGEN/Villa Lila

Zondagmiddagsalon
Voor oudere homomannen en 
jongere die er zich bij thuis voelen
Elke 1e en 3e zondag van de maand.
Van 15.00 tot 19.00 uur

Damessalon
Zondagmiddag 13 april
Van 15.00 tot 18.00 uur

Café Dapper!
Elke 4e zondag van de maand.
Van 15.00 tot 18.00 uur.

 Algemene Leden Vergadering 
COC Nijmegen
Vrijdag, 14 maart om 20.00 uur

KissKissClub
Feest voor holebi feestbeesten
Zaterdag, 5 april in Doornroosje
Vanaf 23.00 uur tot in de late uurtjes
Voorverkoop start 22 maart 

Hulp, Advies en Opvang
Voor een afspraak met één 
van onze hulpverleners mail 
naar het COC Nijmegen

COC Nijmegen
In de Betouwstraat 9
6512 AG Nijmegen
info@cocnijmegen.nl
www.cocnijmegen.nl 

UIT EN THUIS IN

HET ARNHEMSE 
RIJNOEVERHUIS

Café Xtra (zaterdag)
Elke zaterdag vanaf 21.00 uur, 
gemengd café

De Soos
Voor jongens en meiden met een 
verstandelijke beperking
Elke 2e zondag van de maand van 
15.00 tot 18.00 uur

Jong&out
Ontmoetingsgroep voor jongeren 
t/m 18 jaar
Elke 3e zaterdag van de maand 
van 13.00 tot 17.00 uur

Heerensalon
Voor heren die op heren vallen
Elke 4e zondag van de maand van 
15.00 tot 19.00 uur

Fem Xtra
Meiden en vrouwen onder elkaar
Elke 1e vrijdag van de maand vanaf 
21:00 uur Fem Xtra@Friday
Elke 3e zondag van de maand van 
15.00 tot 19.00 uur

Secretariaat en informatie
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 12.30 tot 18.00 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur, telefoon: 026 – 442 31 61

Coming out
Voor een afspraak met één van 
onze hulpverleners kun je tijdens 
de openingstijden terecht bij ons 
secretariaat, telefoon 
026 – 442 31 61

Rijnoeverhuis
Rijnkade 3, 
6811 HA Arnhem
026 – 442 31 61
mail@diverzo.nl
www.diverzo.nl

UIT EN THUIS IN

DOETINCHEM

Team Doetinchem
Een gezellige caféavond 
in de Achterhoek
Ongeveer 6 keer per jaar, 
op vrijdag 4 april, 13 juni, 
12 september en 7 november, 
vanaf 21.00 uur

In het Bruin café van Hart van 
Doetinchem, Rozengaardsweg 3, 
Doetinchem

Babs Alink verliet Nederland om met 
haar vakkennis en ervaring als tim-
merman en architecte met mensen te 
gaan werken die minder kansen, maar 
grotere uitdagingen in hun levens heb-
ben. In 1998 verkocht ze haar huis, 
zegde haar baan op, gaf haar bezit-
tingen weg en vertrok naar Kenia. Ze 
woonde in de slums van Kisumu en in 
een school voor doven in Rongo waar 
ze timmeropleidingen opzette en er ook 
zelf les gaf.
Sinds Kenia raakte ze meer en meer 
verzeild in het ontwikkelen en managen 
van grootschalige wederopbouwpro-
jecten in naoorlogse situaties of na 
natuurrampen. Huizen en ministeries 
in Kosovo, scholen en klinieken in 
Afghanistan, Sri Lanka en Atjeh, fotore-
portages in Ethiopië en het ontwikkelen 
van uitgebreide plannen voor alternatie-
ve, houtloze constructie-infrastructuur 
voor Darfur. Inmiddels heeft ze haar 
eigen stichting  en is afgelopen jaar met 
een Argentijnse medeoprichtster van 
deze stichting in Argentinië geweest 
om het eerste project van de grond te 
krijgen.

Momenteel werkt ze weer in 
Afghanistan, een land waar ze in totaal 
drie jaren heeft gewoond en gewerkt, 
voornamelijk in Jalalabad, in het 
oosten. Nu werkt ze in Kabul, bij de 
Turquoise Mountain Foundation die 
zich bezighoudt met het reanimeren 
van de Afghaanse traditionele kunsten 
en architectuur.  Babs concentreert 
zich daarbij op activiteiten van houtbe-
werking en de restauratie van een oud 
stadsdeel.
De foto’s van Babs laten een ander 

Afghanistan zien dan men van de 
vrij eenzijdige berichtgeving over dit 
land in het algemeen kent. Ze laat in 
haar foto’s schoonheid zien waar je het 
niet meteen verwacht, door in te zoo-
men op detail en door de liefde voor de 
mensen die ze ontmoette.

Voor deze expositie ‘Zeg ken jij 
Afghanistan’ heeft Babs 50 Afghanistan-
foto’s geselecteerd. Deze worden 
geëxposeerd in Villa Lila van 11 april tot 
en met 11 juni. Er zullen ook mappen 
met foto’s uit andere landen te zien 
zijn. Afdrukken van het geëxposeerde 
materiaal kunnen direct gekocht of 
besteld worden. Alle inkomsten uit deze 
verkoop zullen direct ten goede komen 
aan de projecten van haar stichting 
KIDS’ Art.

Babs Alink exposeert foto’s in Villa Lila

Zeg ken jij 
Afghanistan?
Onder de titel “Onze ‘man’ in Afghanistan” berichtte Pink 
& Zo jaren geleden over Babs Alink. Zij verzorgt binnenkort 
een fotoreportage in het Nijmeegse homohuis, Villa Lila.

Steenhouwer in Kabul. foto: Babs Alink

DE TUSSENBALANS

Maurice de Leeuw
Geboortedatum en 
plaats: 20 januari 1971 
in Nijmegen
Huidige lengte:  
1 meter 89
Huidig gewicht: 
85 kilogram
Opleiding: Vrij 
Universiteit, studie 
bedrijfseconomie
Beroep: Controller 
(Vrijwilligers-)werk: 
Controller bij een non-
profit organisatie en 
voorlichter bij COC 
Midden-Gelderland
Woonsituatie: 
Samenwonend
Huiselijk of uitstapjes-
maker: Beide
Politieke voorkeur: 
Midden 
Vervoermiddel: Auto 
Hobby’s: Lezen, sport 
(fitness) en diverse 
reizen 
Favoriete lectuur 
(kranten, magazines): 
Geen
Favoriete internetsite: 
Geen. 
Favoriete literatuur: 
Fantasy
Favoriete films: 
‘Interview with a vam-
pire’ en ‘De smaak van 
water’ 

Favoriete muziek: 
Gemengd, van soft 
tot rock
Favoriete omroepen/
rtv-programma’s: 
Law & order
Favoriete vakanties: 
Zonvakanties naar bij-
voorbeeld Griekenland en 
Maleisië
Favoriet eten: Grieks 
en Indisch
Favoriete dranken: 
Vodka en Drambuie
Favoriete kleding: 
Casual
Favoriete uitgaansgele-
genheden: Club Style en 
Red & Blue
Verslavingen: 
Indisch voedsel
Goede eigenschappen: 
Sociaal en trouw 
in vriendschap 
Slechte eigenschappen: 
Koppig en eigenwijs
Hoogtepunt in het 
leven: Ontmoeten van 
mijn vriend op Station 
Delft voor de eerste 
keer...
Dieptepunt in het 
leven: Geen echt 
grote dieptepunten
Bewondering voor: 
Johan Visser, die zet zijn 
leven volledig in het 

teken van het opzetten 
van scholen voor wees-
kinderen in Thailand en 
Cambodja
Hekel aan: Autoritaire 
en arrogante houding en 
oneerlijkheid 
Val op (uiterlijk of 
karakter): Beide. 
Uiterlijk: ogen en 
glimlach. 
Karakter: krachtig 
gecombineerd met 
groot hart
Eerste homoseksuele 
ervaring: 22 en een half 
jaar
Heteroseksuele 
ervaring: Ja
Coming out: 22 en een 
half jaar
Gediscrimineerd: 
Middelbare school enigs-
zins (beperkt), in mijn 
volwassen leven niet echt
Poten- of pottenram-
ervaringen: Alleen mon-
delinge dreigementen
Te veel bezig met: 
Roken
Te weinig bezig met: 
Sport, dat zou ik nog wat 
meer uren willen doen
Doelen of idealen: 
Verdere ontwikkeling in 
mijn werk, in balans met 
een goed privé-leven

Eind januari hield COC Nederland de 
actie ‘De homo-emancipatiemotor mag 
niet stilvallen!’. Via een internetpetitie 
werd minister Ronald Plasterk van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap gevraagd om COC 
Nederland te steunen in haar bedrijfs-
voering.
De handtekeningen (zo’n 1.600 stuks) 
werden op de nieuwjaarsreceptie van 
COC Nederland aangeboden aan 
Plasterk. Plasterk hield zelf een betoog, 
waarin hij aangaf dat het kabinet geld 
heeft voor projecten op het gebied van 
homo-emancipatie. COC Nederland 
werd door hem opgeroepen om met 
goede projectvoorstellen te komen.
Minstens zo belangrijk was de consta-
tering van Plasterk, dat hij slechts coör-
dinerend minister van homobeleid is. 

Plasterk: ‘het hele kabinet heeft homo-
beleid als een speerpunt. Zo is minister 
Vogelaar bezig om discriminatie op 
straat tegen te gaan en minister Hirsch 
Ballin is bezig om wetgeving te regelen 
om het meemoederschap juridische 
handvatten te geven.’ [JHK]

Plasterk heeft geld voor projecten

Al vaker was er in Pink&zo te lezen 
over plannen voor een woonvorm 
voor roze ouderen in Arnhem. Op het 
moment wordt een inventariserende 
periode afgesloten waarin door een 
klankbordgroep een pakket van wensen 
en eisen is geformuleerd. Met enkele 
potentiële samenwerkingspartners is 
gesproken over mogelijke uitvoering 
van ons project.
Men staat voor een interessante fase 
waarin overleg met een groep poten-
tiële bewoners en potentiële bouw- en 

huurpartners moet leiden tot een 
juridische werkvorm en een concreet 
bouwplan. 
Hiervoor zoekt het projectteam nieuwe 
leden die het komend jaar mee willen 
denken. Ze zoeken mensen met orga-
nisatietalent, persoonlijke interesse 
in deze woonvorm, bekendheid met 
juridische zaken of kennis van huur- en 
koopmarkt of bouwprojecten.
Interesse? Meld je aan voor 
een kennismakingsgesprek via 
woonwensen@diverzo.nl. [JHK]

Roze Woonvorm zoekt versterking

Om de uitgave van een nieuw brie-
venboek van Robert Long mogelijk te 
maken voeren fans een actie om ten 
minste 200 intekenaren te werven. Het 
boek gaat heten ‘Het laatste jaar’.
Robert Long (1943-2006) publiceerde 
in 1998 eerder een brievenboek samen 
met Cees van der Pluijm (1954): ‘Beste 
Robert, Waarde Cees. Brieven over 
leven, dood, liefde, seks, werk en col-
lega’s’.
Hedendaagse brievenboeken lijken 
doorgaans slechts voor een select 
publiek interessant. Daarom zien com-
merciële uitgeverijen er weinig brood 

in. Een aantal fans van Robert Long 
vond de Nijmeegse non-profituitgeverij 
De Stiel (www.de-stiel.demon.nl) bereid 
deze in historisch en menselijk opzicht 
belangwekkende correspondentie uit te 
geven, mits er minimaal 200 voorinte-
kenaars gevonden zouden worden.

De eerste 200 intekenaars ontvangen 
bij het boek een genummerd docu-
ment. Intekenaars betalen € 17.50 euro 
(excl. verzendkosten); de winkelprijs 
wordt € 25,00. Op www.hetlaatstejaar.
nl staat alle informatie. Daar kunt u ook 
intekenen.

Actie brievenboek Robert Long

Portretsonnetten 9
Je kunt met hem de humorberg beklimmen

Hij heeft voor iedereen altijd wel iets

Een kleine kwinkslag of een goede witz

Waar hij verschijnt, daar gaan de ogen glimmen

O al die keren dat we om hem lachten

Wat is die man toch vreselijk ad rem

Gebeurt er iets, dan kijken we naar hem

Je hoeft er nog geen oogwenk op te wachten

En heus, hij is nooit een seconde triest

Het lijkt wel alsof alles langs hem afglijdt

Waardoor hij nooit zijn goede zin verliest

Ik denk dat hij nog vrolijk naar zijn graf schrijdt

Waarop de hele stoet nog één keer briest

Om wat zijn laatste geintje wordt: zijn afscheidC
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Op vrijdag 7 maart draait in vrouwen-
café FemXtra@Friday een film. 
Het publiek kan die avond zelf kiezen 
uit één van de volgende films: 
‘Een vrouw als Eva’, ‘When night is 

falling’, ‘Tipping the velvet’ of ‘If these 
walls could talk 2’.
Het vrouwencafé vindt u aan de 
Rijnkade 3 te Arnhem, en is open vanaf 
21.00 uur. De film start om 21.30 uur.

FemXtra Filmcafé: keuze-avond
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De Roze Prins

Er zijn de afgelopen maanden nogal wat negatieve berichten over homodis-
criminatie in de pers gekomen. Dat het ook anders kan en dat acceptatie en 

integratie soms heel gemakkelijk gaan wil ik met het volgende verhaal duidelijk 
maken. 

Er wordt vaak een beetje vreemd en meewarig naar carnavalsvierders gekeken: 
carnaval is gek doen, zuipen en nog eens zuipen. Ik geef toe: dat is helemaal 
waar! Maar je bent er altijd nog zelf bij en uiteindelijk verschilt het niet zo veel 
van een avondje in de kroeg. Ook ik had vroeger mijn bedenkingen bij carnaval 
en ik had nooit verwacht er tot over de oren in terecht te komen.
Carnaval is een feest, waarbij de draak wordt gestoken met het echte leven. 
Mensen uit alle rangen en standen vieren gezamenlijk carnaval. Daarbij hoort de 
nodige spot en zelfspot. Als homo’s hebben we dan ook zelden problemen onder-
vonden naar aanleiding van onze geaardheid. Sterker nog, binnen onze vereni-
ging van ongeveer 150 leden, voelen we ons volledig thuis. We kunnen er onszelf 
zijn en hoeven zelfs geen blad voor de mond te nemen. Je moet dan ook niet gek 
opkijken dat er als thema-avond een gay party wordt gehouden. Al die echte en 
onechte nichten in het roze werken vreselijk op de lachspieren.
Natuurlijk zijn er mensen waar je minder goed mee op kunt schieten en wel-
licht zullen er een paar zijn die stiekem de neus voor ons ophalen, maar je loopt 
elkaar niet voor de voeten. 

In 1996 werden we lid van carnavalsvereniging De Zotskappen uit Arnhem. Al 
wat jaren eerder waren we er te gast geweest, toen één van onze vrienden de 
eerste openlijk roze prins werd. Een paar jaar later mocht zijn partner het als 
prins nog eens overdoen. Opnieuw kwamen we een avondje kijken. We begon-
nen ons al een beetje thuis te voelen in het vreemde carnavalswereldje - temeer 
door de hartelijkheid waarmee we werden ontvangen. Er was niet al te veel 
overredingskracht nodig om ons lid te maken. In een paar jaar tijd werd carnaval 
een deel van ons leven. Had je mensen een aantal maanden niet gezien en trof je 
elkaar weer op een feestje, dan was het alsof je de familie weer zag.  

In augustus 2002 werd ik, nota bene op een strand in Frankrijk, gevraagd om het 
komende jaar prins te worden. Nou hoefde ik niet zo nodig op de voorgrond, dus 
lachte ik het in eerste instantie weg. Maar een jaar later ging ik toch mooi op een 
carnavalswagen in een optocht door de Arnhemse binnenstad.
Slechts één seizoen mag je deze functie bekleden en daarna nooit meer. Het was 
een van de hoogtepunten uit mijn leven; je vertegenwoordigt je vereniging naar 
buiten toe en daarbij staan er zoveel mensen achter je.
Het heeft me veel opgeleverd. Buiten de warmte en vriendschap van heel veel 
personen, ben ik er als een veel zelfbewuster en zekerder persoon uitgekomen. 
Ook een hoogtepunt was mijn aftreden, waarin een ‘herenballet’, een groep man-
nen met goddelijke lijven (ahum), een heuse striptease ten tonele voerde. Alleen 
die schuimrubberen billen vond ik wat minder sexy.

Dit jaar is de cirkel gesloten. Mijn vriend mocht zich in het prinsenpak hijsen en 
werd daarmee de vierde roze prins binnen c.v. De Zotskappen. Ik denk dat we 
daarmee wel een unicum hebben bereikt.
We zijn allebei heel trots en blij dat we het, met de rollen omgedraaid, nog eens 
mochten overdoen. Het is duidelijk een teken dat we vertrouwen genieten.
Op 3 februari 2008 vond de carnavalsoptocht plaats in Arnhem. Wederom mocht 
ik op de prinsenwagen plaatsnemen, maar dan wel als adjudant. Op zich is dat 
ook al bijna uniek. Met Prins Henk II schrijft carnavalsvereniging De Zotskappen 
geschiedenis. Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

Ruud van den Berg

Jaarlijks wordt door COC Nederland de 
Bob Angelo Oorkonde uitgereikt aan 
een persoon, instantie of organisatie 
die zich in het bijzonder heeft ingezet 
voor homo-emancipatie. 
Op zondag 27 januari, tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van COC Nederland, 
werd de oorkonde uitgereikt aan de 
jongste Landelijke Werkgroep van COC 
Nederland: Jong&out, de ontmoe-

tingsgroep voor jongeren van 12 t/m 
18 jaar, die nu in rap tempo door heel 
Nederland maandelijkse cafémiddagen 
organiseert.
Jong&out Amsterdam kwam met 
20 jongens en meiden het podium 
op stormen. De uitreiking gebeurde 
door minister Ronald Plasterk, aan 
de ‘voorman en oprichter’ van 
Jong&out, Danny Hoekzema. [JHK]

Oorkonde voor Jong&out

Begin jaren ’80 in Parijs ontdekt 
de jonge Manu het nachtleven en 
geniet hier ongeremd en met volle 
teugen van. Wanneer hij opeens 
vreemde vlekken op zijn huid krijgt 
weet niemand waardoor dit wordt 
veroorzaakt en blijkt zijn lot onaf-
wendbaar.

De 20-jarige Manu (Johan Libéreau) 
is bij zijn zus Julie (Julie Dépardieu) 
ingetrokken. Hun totaal tegengestelde 
karakters botsen regelmatig. Des te 
meer reden voor Manu om plezier 
buiten de deur te zoeken. Tijdens een 
nachtelijke wandeling door het park 
ontmoet hij de 50-jarige Arts Adrien 
(Michel Blanc) die meteen verliefd 

is. Manu houdt de boot af maar blijft 
Adrien wel ontmoeten. 
Het andere milieu waar Adrien in 
verkeerd, vindt Manu erg interes-
sant en zo ontmoet hij het stel Sarah 
(Emmanuella Béart) en Mehdi (Sami 
Bouajila). 
Sarah is net moeder geworden en 
probeert een boek te schrijven maar 
krijgt geen letter op papier, terwijl 
politieman Mehdi gek wordt van 
Sarah’s wisselvallige buien.
Na hun eerste kennismaking komen 
Manu en Mehdi elkaar een paar keer 
tegen in de stad. Mehdi is daar aan 
het werk en Manu zet vol enthou-
siasme zijn verleidingskunsten in. 
Zondagskind als Manu is lukt het hem 

natuurlijk Mehdi voor zich te winnen.
Aan het vrolijke, zorgeloze leven komt 
abrupt een eind wanneer Manu ziek 
wordt en lichamelijk tot weinig meer 
in staat is. Gelukkig heeft hij Adrien 
die zich om hem bekommert. Adrien is 
ook degene die opmerkt dat de ziekte 
niet gewoon een griepje is maar meer 
omvat. 
Als vervolgens de eerste verhalen bin-
nensijpelen van een vreemde ziekte 
die uit Amerika is over komen waaien 
komt langzaam het besef dat Manu het 
waarschijnlijk niet zal overleven.
Les Témoins (2007) geeft een mooi 
beeld van de plotselinge grote impact 
die AIDS had in de jaren ’80. Dit is 
geen uniek gegeven met bijvoorbeeld 
de film Philadelphia als één van de 
bekendste voorgangers in dit genre. 
Waarin Les Témoins zich onderscheidt 
is de wat opgewekte manier van ver-
tellen die regisseur André Téchiné 
(o.a. bekend van les Rouseaux 
Sauvages) heeft gehanteerd. 
Vooral de eerste helft van de film is 
vrolijk en er zit veel vaart in het ver-
haal. De tweede helft neemt een wat 
rustiger, maar zeker niet traag, tempo 
aan. Als liefhebber van Franse films 
kan ik niet anders dan positief zijn 
over deze film waarin vooral de rol-
len van Manu en Adrien goed vertolkt 
zijn..
Hoewel het geen vrolijk onderwerp 
betreft is de film aan te raden voor een 
gezellige zaterdagavond. De DVD is nu 
te koop of te huur. [TB]

DE THUISBUISDe Getuigen (Les Témoins) – 2007

WISSELCOLUMNDe Wisselcolumn is sinds september 
2004 Pink&Zo’s gastcolumn-estafette

Prins Henk II (r) en Adjudant Ruud

Programma-overzicht

VRIJDAG 14 maart, 20.00 - 00.00 uur
OPENINGSFEEST
Opening expositie ‘Wereldreis’
Een expositie waarbij kunstenaars 
uit Nederland en het buitenland zich 
hebben laten inspireren door verschil-
lende culturen! Met werk van o.a. Judith 
Mens, Lydie van Huët, Machteld This-
sen, Saskia Stindt, Chokri-Ben-Amor, 
Ana Mihailovíc en John Cammaert.
Aanvang 20.00 uur

Koor Cantus Obliquus
‘We zijn een roze koor met een kleurrijk 
repertoire. Onze liedjes variëren van 
klassiek tot heel modern.’ 
Aanvang 20.45 uur

Indiase & Oriëntaalse dansvoorstelling
Verrassende dansvoorstelling van 
dansgroep Zeynuradha waarin India en 
de Oriënt samenkomen. Een indruk-
wekkende dansproductie van Zeyna en 
Indiase dansschool Madhoerie. 
Aanvang 21.30 uur

A-capellagroep Enjoy
Enjoy brengt een afwisselend 
programma met een breed repertoire. 
Aanvang: 22.30 uur

VRIJDAG 21 maart, 20.00 - 00.00 uur
THEATERAVOND
Theatervoorstelling van Mind Mix!
De spelers van Mind Mix! proberen 
met hun theatervoorstelling een aanzet 
te geven tot discussie over het thema 
homoseksualiteit onder jongeren. 
Aanvang 20.00 uur

Theatersportwedstrijd 
Vanavond strijden twee theatersport-
teams uit Nijmegen tegen elkaar: Buiten 
Bereik en Zonder Voorbehoud. Een 
uniek improvisatietheater waarbij het 
publiek bepaalt wat er wordt gespeeld. 
Aanvang 21.00 uur 

ZATERDAG 22 maart, 14.30 - 02.00 uur
DANSPROEVERIJ
Workshop Indiase dans
Een workshop van de meest uiteenlo-
pende Indiase dansvormen zoals Bhara-
ta Natyam, volksdansen, Bollywood en 
fusion. Verzorgd door Aartie Jagmohan 
van Indiase dansschool Madhoerie.
Aanvang 14.30 uur

Workshop Oriëntaalse dans
Verzorgd door de zeer ervaren buikdan-
seres Zeyna. Zij heeft sinds 15 jaar haar 
eigen Buikdansschool Zeyna & Aziza. 
Aanvang 16.00 uur

Workshop Afrikaanse dans
Je leert levendige basispassen van de 
Afrikaanse dans op vrolijke muziek met 
verschillende ritmes uit o.a. West- en 
Centraal Afrika. Verzorgd door Claude 
Mukwaba van Ndaku Afrika.
Aanvang 17.30 uur

Workshop Flamenco met gitarist
In deze dansworkshop proef je de inge-
wikkelde ritmes van de gepassioneerde 
Flamenco. Verzorgd door dansdocent 
Ida van Ommen met gitaarbegeleiding 
van Luís. Aanvang 19.00 uur

Workshop Argentijnse Tango
In deze workshop leer je verschillende 

danspassen van de sensuele en sierlijke 
Argentijnse Tango. Verzorgd door dans-
school 22tango.
Aanvang 20.30 uur 

Tangosalon met duo-concert
Feestelijke tangosalon met DJ en 
concert van Tango-duo Anne & Margo. 
Aanvang 22.00 uur, einde 02.00 uur

Tango-duo Anne & Margo
Een bijzonder concert van Tango-duo 
Anne & Margo, bestaande uit twee 
jonge en talentvolle zusjes. Tijdens de 
tangosalon spelen zij veel sensuele 
en dansbare nummers, variërend in 
tempo, instrument en taal. 
Aanvang 22.30 uur

VRIJDAG 28 maart, 20:00 - 00:00 uur
MUZIKALE WERELDREIS
Wereldmuziekkoor Skandinieki 
Skandinieki brengt een afwisselend 
programma van liederen uit de gehele 
wereld. Aanvang 20.00 uur (1e deel), 
21.45 uur (2e deel)

Muziekensemble Klezchaverim
Klezchaverim speelt klezmermuziek en 
zingt Jiddische liederen met een afwis-
selend repertoire. Aanvang 20.20 uur 
(1e deel), 22.00 uur (2e deel), 23.00 uur 
(3e deel)

Balkan ensemble Slaviti
Slaviti brengt Slavische klanken tot 
leven. Vervoerende zang, vol passie en 
melancholie. A-capella en begeleid met 
accordeon, duval en darabuka.
Aanvang 21.00 uur (1e deel), 
22.15 uur (2e deel)

Een lentefestival vol passie, inspiratie en ontmoeting 

Global Village Festival 2008
Voor het zesde achtereenvolgende jaar organiseren Villa 
Lila, het COC Nijmegen en jongerengroep Dito! een lente-
festival: het Global Village Festival.
Een spetterend multicultureel lentefestival voor hetero’s, 
homo’s, lesbo’s, bi’s, autochtonen en allochtonen! Iedereen 
is dus welkom! Het festival vindt plaats van 14 t/m 28 
maart 2008 en is voor iedereen gratis toegankelijk.
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Wining & Dining, dat is het 
nieuwe concept van café restau-
rant De Karseboom in de Van 
Broeckhuysenstraat te Nijmegen. 
Het drinken van een topwijn was 
vroeger slechts weggelegd voor de 
welgestelde onder ons. 
In deze combinatie is het mogelijk 
om ook een kwalitatief goede wijn 
te drinken per glas of halve fles. 
Wining & Dining staat garant voor 
een gevarieerde wijnkaart met 
wijnen van hofleverancier De Bruijn. 
Uw gastheer Peter Hendriks 
adviseert u op verzoek met plezier 
een passende wijn-spijscombinatie.

Bij binnenkomst op deze gure winter-
avond is het restaurant nog vrijwel 
geheel gast-vrij. Dat geeft ons het voor-
deel dat we een leuk tafeltje mogen 

uitzoeken. We moeten eerst even 
bijkomen want we zijn net bijna van 
onze sokken gereden door een bekende 
Nijmegenaar op de fiets. Heeft u dat nu 
ook wel eens dat u raadsleden op de 
stoep tegen het verkeer in ziet rijden, 
omdat ze op tijd willen zijn voor de 
lokale papagaaienshow? Of wethouders 
die de rijrichting op een verkeersplein 
omkeren om op tijd te zijn voor een 
afspraak in het fietsenhok? Nu zult u 
zeggen wat heeft dit verhaal met een 
culinaire recensie te maken? Dat zal 
ik u vertellen: uit het Pink&Zo lezers-
onderzoek is gebleken dat een enkele 
lezer de kritische noot mist in deze 
column. Bij deze dus gecorrigeerd. Tja, 
als ik ergens slecht heb gegeten schrijf 
ik daar in de regel geen stukje over. 
Het is namelijk makkelijker om een res-
taurant ‘tot aan de grond af te kraken’, 

dan om er een complimenteus artikel 
over te schrijven. En het blijft per slot 
van rekening toch een uitgaanstip, de 
Pink Culinair. 

Het is tijd voor de dis. De afgelopen 
5 jaar hebben we de Karseboom met 
wisselende smaakbeleving bezocht, 
het warme rode saloninterieur is ech-
ter gelijk gebleven. Er is nu ook de 
mogelijkheid voor ‘private dining’ tot 
40 personen op de eerste etage. We 
kiezen voor het voordelige ‘drie gangen 
menu’ (€ 29,50) met als aperitief een 
gin & tonic (€ 7,00) en een glas Macon 
Village (€ 5,75). Vooraf een mandje 
warm brood met bijgaand pallet krui-
denboter, tapenade, alioli en wasabi-
mayonaise (€ 3,75). Ik twijfel nog over 
het voorgerecht, de coquilles zijn ook 
lekker maar mag je ‘weekdieren’ wel 

op zondag eten, vraag ik mij af? Ik kies 
toch voor de wildmousse omwikkeld 
met gerookte eendenborst en uienkon-
fijt. Mijn disgenoot laat zich de cappuc-
cino van wildbouillon goed smaken. 
De ‘cappuccino’ bestaat uit een Irish-
Coffee-glas gevuld met bouillon afge-
maakt met halfgeslagen room, een 
aparte combinatie. In afwachting op 
het hoofd-gerecht schenkt onze gast-
heer nog een halve fles Pouilly Fumé 
uit (€ 16,50). 
De hoofdgerechten worden standaard 
voorafgegaan door een frisse groene 
salade met keuze uit drie soorten dres-
sing. Voor mij geen sla, hiervan krijg ik 
altijd een krop in de keel. De hoofdge-
rechten worden geserveerd met verse 
frieten, broccoli/bloemkool en eetbaar 
garnituur. Daarnaast is er nog keuze 
uit diverse bijgerechten (vanaf € 2,00) 

zoals een aardappelgratin waarvan je 
nogmaals opschept. Een goede keuze 
naast de zacht gegaarde kalfssukade 
met krachtige jus. 
Ook de klassieke tournedos met rode 
wijnsaus (€ 5,00) smaakt uitstekend. 
Persoonlijk vind ik de portie’s wat aan 
de krappe kant maar de smaak is er 
niet minder om. Wij spoelen een en 
ander weg met een lekker flesje Chablis 
(€ 17,50) en sluiten af met dessert en 
koffie (€ 2,50). Ter afsluiting een bijzon-
der dessert in een bijzondere presenta-
tie; de Engelse sorbet. De sorbet wordt 
gepresenteerd in een hoog glaasje 
gevuld met citroensorbetijs, verse 
aardbei, afgemaakt met een scheutje 
spuitwater en een toefje room. [SH]
www.dekarseboom.com 
Van Broeckhuysenstraat 14 | 6511 
PH Nijmegen | Tel: 024 - 322 92 53

PINK CULINAIR – NIJMEGENWining & Dining in De Karseboom

Dit jaar (330 jaar nadat de pan-europe-
se Vrede van Nijmegen werd getekend) 
was het woord aan Lilianne Ploumen. 
Velen zullen haar vooral kennen als de 
dame die vorig jaar de verkiezingen 
voor het partijvoorzitterschap van 
de PvdA won van Jan Pronk, die de 
Daleslezing in 1994 uitsprak. 

In haar lezing benadrukte Ploumen 
hoe de ontwikkeling van de Europese 
Unie een rol speelt of kan spelen bij de 
verwezenlijking van hetgeen Nederland 
als eerste artikel in zijn grondwet heeft 
staan. Europa heeft net als Nederland 
in de loop der jaren ook diverse ver-
dragen en richtlijnen ontwikkeld die 
zowel bescherming tegen discriminatie 
als stimulering van gelijke behandeling 
zouden moeten bieden. Ploumen liet 
haar trots blijken over de mate waarin 
Europa zich in die zin ‘progressief en 
positief’ onderscheidt. Met de onder-
tekening van het Handvest van de 
Grondrechten is afgelopen december 
wat dit betreft nog een mijlpaal gepas-
seerd. Artikel 21 van dit handvest komt 
neer op ‘een verbod op discriminatie, 
met name op het gebied van ras, kleur, 
etnische of sociale afkomst, genetische 
kenmerken, taal, godsdienst of overtui-
gingen, politieke of andere denkbeel-
den, het behoren tot een nationale min-
derheid, vermogen, geboorte, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid’.

Vrijheden
Ploumen gaf aan dat artikel 1 van onze 
grondwet zowel een non-discriminatie 
artikel is, als een artikel dat betrekking 
heeft op gelijke behandeling en daar-
om, aldus Ploumen, gelijke kansen en 
solidariteit zou moeten bieden.
Aangaande het verbod op discriminatie 
wees Ploumen op het feit, dat discri-
minatie weliswaar op papier verboden 
is binnen Europa, maar in de praktijk 
toch nogal grove schendingen van dit 
beginsel plaatsvinden in met name 
de nieuwe lidstaten van de EU. Sinti 
en Roma, homoseksuelen en andere 
minderheden worden daar op grote 
schaal gediscrimineerd, hoewel ook 
in Nederland de tendens is dat meer 
geweld plaatsvindt dat te maken heeft 
met discriminatie. Ploumen: ‘reden 

voor onze Kamerfractie om te onder-
zoeken of een apart wetsartikel gericht 
op dubbel straffen van geweld op 
discriminatoire gronden wenselijk is’. 
Wat Ploumen verder signaleerde, is de 
opkomst van conservatieve, populis-
tische en nationalistische stromingen 
in alle delen van Europa, die onder 
meer benadrukken dat ieder land een 
dominante cultuur heeft, die zo goed 
mogelijk behouden moet worden, en 
al wat afwijkt discrimineert. Ploumen 
onderstreepte het belang van een 
goede controle op naleving van bin-
dende verdragen die zijn ondertekend. 
Ze noemde met name een initiatief om 
het verbod op homofobie in Polen af 
te wijzen, maar ook de reactie van de 
toenmalige Poolse minister-president: 
‘It’s not in the interest of any society to 
increase the number of homosexuals, 
that’s obvious’.

Kansen
Artikel 1 van onze grondwet gaat dus 
ook over het bieden van gelijke kansen 
in gelijke gevallen. De vrees bestaat 
dat een strikte naleving van deze 
gelijke kansen voor alle Europeanen, 
zou leiden tot afbraak van onze ver-
zorgingsstaat. Volgens Ploumen heb-
ben Nederlanders hun ‘nee’ tegen de 
Europese grondwet mogelijk op deze 
angst gebaseerd. 

Dankzij inmenging van de sociaal-
democraten, aldus Ploumen, zijn 
publieke diensten uitgezonderd van 
de zogenaamde dienstenrichtlijn die 
in het leven werd geroepen door Frits 
Bolkestein en die vrij verkeer van dien-
sten moest bewerkstelligen. Ploumen 
propageerde in haar lezing een bescher-
ming van bepaalde verworvenheden, 
zelfs als dat ten koste zou gaan van 
de ultieme vrije markt en gelijke kan-
sen voor eenieder. Was ze dan wat dit 
betreft tegen het gelijkheidsbeginsel? 

Ze gaf in haar lezing aan blij te zijn met 
de rol die Europa speelt, waar het gaat 
om eenheid in benadering van asiel-
zoekers binnen de Europese Unie. Ze 
was ook positief over de rol die Europa 
speelt in het stimuleringsbeleid voor 
arbeidsparticipatie van mensen in een 
achterstand.
Omdat ze zich realiseerde dat Polen 
in haar lezing wel als een erg naar 
conservatief land werd afgeschilderd, 
sloot Ploumen af met een strofe uit een 
gedicht van de Poolse dichter Swietlicki, 
dat een ander beeld van Polen oproept:

‘Avond. Mannen keren huiswaarts met
       hun buit.
Gulzige priesters zijn in staat
Alleen zichzelf te verlossen. Een hond liep
Met ons mee en stonk. Mijn documenten
Zijn vergaan. Alles wat ik liefhad
Is vergaan. Ik ben gezond en ongedeerd.

Er staat niets over mij in de Grondwet.’

[JH]

Op 25 januari werd in een goed gevulde Nijmeegse raads-
zaal een traditie in stand gehouden die sinds 1998 bestaat. 
Jaarlijks wordt daar de Burgemeester Daleslezing georgani-
seerd met de gemeente Nijmegen als gastvrouw. 

Burgemeester Daleslezing in het teken van ongelijkheid Europa

Kansen voor een Europese 
Waardengemeenschap

Lilianne Ploumen, partijvoorzitter van de PvdA, tijdens haar lezing

Voor wie is die nu eigenlijk bestemd?

De Roze 
Zorgverzekering

Het pakket van de basisverzekering 
is gefixeerd: een stukje overheidsbe-
moeienis op de vrije markt zorgt er 
voor dat een verzekeraar alleen maar 
met de prijs kan stunten.  Wat zijn 
nou eigenlijk de voordelen van een 
roze verzekering? Nou ten eerste dus 
puur financieel. Het is een collectieve 
verzekering waar je via je lidmaatschap 
van een COC-vereniging aan mee 
kunt doen. En bij collectief denken we 
natuurlijk meteen aan korting: Agis 
biedt COC-leden een korting van 5% op 
de basisverzekering en 8% op de aan-
vullende verzekeringen. Er is overigens 
ook nog een andere roze speler op de 
markt: GayKrant Magazine heeft ook 
een collectieve polis op de markt maar 
dan via Ohra, met 8% korting op de 
basisverzekering èn op de aanvullende 
verzekeringen.

Doelgroep
Maar wat de collectieve polis van 
Gaykrant Magazine en Ohra niet heeft, 
heeft de polis van COC Nederland en 
Agis wel: bij een Roze Zorgverzekering 
krijg je een op de doelgroep toegesne-
den product. Maar wat moet er dan 
inhoudelijk anders zijn? Vroeger woon-
den wij als single en kregen wij vaak 
géén kinderen. Dus een gezinspolis 
met KI, zwangerschapsgymnastiek en 
stottertherapie zou je best wel kunnen 
missen in je aanvullende verzekering. 
Maar gaat dat nog wel op nu steeds 
meer holebi’s alle rechten en leefge-
woontes van de heteroseksuele samen-
leving overnemen? Wat is nou eigenlijk 
heden ten dage nog het verschil tussen 
zij en wij?

Ouderen
COC Nederland heeft daar zo haar 
eigen mening over. Het blijkt dat naar-
mate men meer afhankelijk wordt van 

zorg, bijvoorbeeld als we ouder worden, 
dat veel mensen het dan prettig vinden 
dat de zorgers rekening houden met 
holebi’s. En we weten allemaal dat reke-
ning houden met holebi’s niet vanzelf 
gaat, daar moet je zelf de aandacht op 
vestigen en dat moet je als homo-orga-
nisatie zelf stimuleren.

En is er nu al aanbod van roze zorgver-
leners? Nee, eigenlijk nog niet. Agis en 
COC Nederland hebben afgesproken, 
dat zij de komende jaren samen de 
homovriendelijke zorg in kaart gaan 
brengen. Agis heeft daarvoor een spe-
ciale zorgbemiddelaar die verzekerden 
kunnen bellen als ze homovriendelijke 
zorg zoeken. COC Nederland heeft al 
vast de domeinnaam www.rozezorg.nl 
gereserveerd, waarop te zijner tijd meer 
info verschijnt. 
Het idee is overigens niet nieuw: al 5 
jaar geleden leefde in het projectteam 
van het LA Rieshuis, het eerst roze 
bejaardentehuis in Nederland, de wens 
om een roze zorgmakelaar te krijgen. 
Toen leek dat ideaal nog ver weg, maar 
kennelijk heeft het marktdenken er toe 
geleid dat verzekeraars dit nu willen 
oppakken. Een stukje professionalise-
ring van zorg voor de roze doelgroep 
ligt in het verschiet.

HIV-patiënten
Agis kwam enkele jaren geleden ook 
al met de HIV-polis, voor leden van 
de HIV Vereniging Nederland. Naast 
de standaard korting op deze col-
lectieve polis, krijgen deelnemers een 
vergoeding voor 50 condooms per jaar 
en vergoeding van een deel van het 
lidmaatschap van de HIV Vereniging 
Nederland. [JHK]

Info: www.ohracollectief.nl/gk en 
www.agisweb.nl/coc

Na roze recreëren is het nu tijd voor roze gezondheid. 
Er is met ingang van 2008 een verzekeringsmaatschappij 
die een Roze Zorgverzekering heeft. 
Maar ondertussen kun je ook op basis van andere 
idealen kiezen: voor de Vegapolis met korting op 
lidmaatschap van de diervriendelijke verenigingen zoals 
de Dierenbescherming. 
Of voor de RookVrijPolis met kortingen op cursussen om 
te stoppen met roken. Ben jij ook niet overgestapt op de 
Roze Zorgverzekering omdat je niet weet wat daar nou 
het speciale van is?
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