overlegplatform voor
belangenbehartiging van
kwetsbare lhbti’ers in
Amsterdam op het gebied van
wonen, zorg en welzijn

P E R S B E R I C H T - Amsterdam, 21 Augustus 2018

Platform Mokum Roze organiseert informatie- en netwerkmiddag op 14 september
2018
Op 14 september organiseert Mokum Roze samen met COC Amsterdam voor de tweede
keer een informatie- en netwerkmiddag, dit keer samen met Cocktail Events & het Cocktail
Buddyproject van COC Amsterdam. Naast een inhoudelijke lezing door Stichting Maruf en
een gesprekspanel met als thema ‘Is zorg en welzijn sensitief voor LHBTI nieuwkomers?’ is
er ook weer een informatiemarkt. Deze informatie- en netwerkmiddag is op vrijdagmiddag 14 september van 15.00 tot 17.30 uur in Hotel Casa, Eerste Ringdijk 4 (5 minuten
lopen vanaf Station Amstel).
Op de informatiemarkt presenteren Amsterdamse organisaties, projecten en groepen zich
met hun aanbod voor, door of met lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+). Van zorg tot sport, van informatie tot
ontmoeting en van alles daartussen en daarbuiten. Orchestre Partout, bestaande uit vluchtelingen en nieuwkomers, zorgt voor de muzikale omlijsting.
Vooral voor professionals en vrijwilligers is specifiek de lezing en het gesprekspanel interessant om meer te weten te komen over de situatie en wensen van LHBTI+ nieuwkomers.
Centraal staat de vraag wat organisaties en professionals en vrijwilligers kunnen doen en
betekenen voor LHBTI+ nieuwkomers zodat zij zich (meer) welkom voelen en kunnen
meedoen.
Deelname is aan de informatie- en netwerkmiddag is gratis. Aanmelden is wél nodig door
voor 1 september een mail aan mokumroze@cocamsterdam.nl te sturen. Deze informatieen netwerkmiddag is mogelijk gemaakt dankzij Hotel Casa en Gemeente Amsterdam.

- EINDE PERSBERICHT -

Over Platform Mokum Roze
Sinds 2007 behartigt het platform Mokum Roze, begonnen als een initiatief van COC Amsterdam, de belangen van LHBTIQ+ ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Vanaf 2016 richt Mokum Roze zich niet meer alleen op ouderen, maar op álle kwetsbare
LHBTIQ+ personen in Amsterdam. Mokum Roze draagt zo bij aan een open, aantrekkelijke
en veilige stad. Verder informatie over het platform leest u op de volgende website link:
https://www.cocamsterdam.nl/coc-amsterdam/platform-mokum-roze

