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Doe een gift  
Doneer online op www.cavaria.be/steun of stort je 
bijdrage op BE84 0682 1326 7459  
 
Word vrijwilliger 
Meld je aan via www.cavaria.be/vrijwilliger  
 
Neem çavaria op in je testament  
Ontdek alle info op www.cavaria.be/testament

@cavariavzw
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‘Ik wil me uitspreken tegen onrecht. Ik wil mijn oude ik de stem 
geven die hij nooit gehad heeft’. 

Aan het woord is Fadi Sulaiman. Fadi vluchtte 6 jaar geleden uit 
Qatar. Het was er te gevaarlijk voor hem als homo. Op 11 december deed hij mee aan 
een mensenrechtenpanel in het Sporza Wintercircus waar het WK 2022 uitgezonden 
werd. Met alle ogen gericht op het WK in Qatar klonk Fadi’s stem luid en duidelijk. 

Zijn deelname aan het panel maakte deel uit van een grotere actie waarmee we 
de schendingen van mensenrechten en discriminatie van de LGBTI+ community in 
Qatar onder de aandacht brachten. Om onze beleidsmakers wakker te schudden 
en aan te manen tot actie. Niet alleen in Qatar maar ook hier. In de sportwereld 
én daarbuiten. En bovenal: niet alleen tijdens dit WK. Hoe we ons beleidswerk 
aanpakken en wat we daarmee al verwezenlijkt hebben lees je op pagina 3.  

En dat is waar het om draait bij çavaria: de stem versterken van onze community, 
van een gemeenschap die veel te lang de stem heeft moeten onderdrukken.  
Om verandering teweeg te brengen, om gehoord en erkend te worden. Heel wat 
pioniers gingen ons daarin voor. In het najaar namen we afscheid van enkele onder 
hen. Paul Raedemakers zette de Vlaamse LGBTI+ beweging in gang. Will Ferdy 
outte zich als eerste op televisie in de jaren 70 en Nicole Josy (Nicole en Hugo) droeg 
de community actief een warm hart toe. Onze gedachten zijn bij hun familie en 
vrienden. Rust zacht.  

Maar hun strijd gaat door. Doorheen de jaren werd de LGBTI+ beweging groter en 
sterker. Onze lidverenigingen, andere LGBTI+ organisaties en bondgenoten zetten 
zich stuk voor stuk en onvermoeibaar in voor een wereld waarin iedereen zichzelf kan 
zijn.  Op 28 januari is het weer zover en zetten we enkele van hun unieke initiatieven 
in de kijker tijdens onze jaarlijkse çavaria awards. Benieuwd naar de genomineerden 
en klaar om te stemmen voor jouw favoriete initiatief? Je leest er alles over van 
pagina 10 tot en met pagina 13. Ze krijgen alvast allemaal mijn stem!

We sluiten de awardshow af met een langverwachte, volledig live editie van hét 
LGBTI+ feest van het jaar: Sparkle (p. 13). Het wordt de moeite met opzwepende DJ-
sets en boeiende acts. Let’s get loud en laat je stem horen! Zie ik je daar?

Warme groeten,
Yves Aerts

Algemeen coördinator çavaria 

Beste lezer 

STEUN ONS
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Regenbooghuis Limburg bestaat 10 jaar 

Op 1 oktober vierde onze lidvereniging, het Regenbooghuis Limburg 
hun tiende verjaardag, proficiat! Wij vierden mee en genoten van 
een dragqueen optreden en enkele DJ-sets. 

‘Ik denk dat het heel belangrijk is om zo’n plek te hebben in 
Limburg, nog lang niet iedereen voelt zich in het dagelijks 
leven gewoon aanvaard. Een feestje is altijd leuk, maar als 
het niet meer uit noodzaak is, zou het natuurlijk nog leuker 
zijn.’  
 
- Manon Van Engelen, Coördinator Gelijke Kansenbeleid Regenbooghuis Limburg.

      Rust zacht
DIt najaar moesten we afscheid  
nemen van enkele mensen die veel  
betekenden voor de LGBTI+ community.  
Paul Raedemakers speelde als LGBTI+  
pionier een cruciale rol in de Vlaamse LGBTI+  
beweging. Hij kreeg van ons in 2020 de Lifetime  
Achievement Award. Will Ferdy kwam als eerste  
uit de kast op televisie in de jaren 70. Dat was toen  
helemaal niet evident. Ook hij kreeg van ons een  
Lifetime Achievement Award. Nicole Josy van ‘Nicole en  
Hugo’ droeg de community steeds een warm hart toe.  
Wij wensen hun familie en vrienden veel liefde toe. Rust zacht. 

Op de cover
 

Benieuwd naar wie de persoon op de cover 
is? Het is iemand waarvan fotograaf Marcel 
Lennartz een portretfoto nam op Sparkle 
POP-UP. In januari 2023 keert Sparkle terug 
naar haar roots. Benieuwd hoe dat eruit zal 

zien? Bekijk snel pagina 10-13!

Vragenlijst VVO
 

Voor het project Veilige(re) en Vertrouwde Omgevingen (VVO) van  
Wel Jong & çavaria zijn wij op zoek naar LGBTI+ personen die hun mening 
willen geven over Safe(r) Spaces (veilige plekken). Help jij ons mee? 

Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter we weten wat de 
noden van de LGBTI+ gemeenschap zijn. We kunnen dan ook betere tools 
ontwikkelen voor organisaties die willen werken aan safe(r) spaces. De 
vragenlijst kun je online anoniem invullen, en het kost je maar vijf tot tien 
minuten.  

Scan de QR-code om de vragenlijst in te vullen  
of surf naar www.ap.lc/rbjaX

Eveline 20 jaar bij 
çavaria

Eind november vierde çavaria dat onze 
allerliefste collega Eveline al 20 jaar bij ons 
werkt! Collega's en oud-collega's kwamen 
samen voor een lekker hapje en drankje, 
emotionele speeches en uiteraard om 
Eveline te vieren.

Langs deze weg zetten wij haar graag nog 
eens bloemetjes: dankjewel om voor 
zoveel mensen het eerste warme contact 
bij çavaria te zijn en altijd voor iedereen 
klaar te staan. Dankjewel om al 20 jaar 
een topcollega te zijn. 

Op naar de volgende 20 jaar! 

Kom jij naar onze algemene 
vergadering?

Save the date! Op zaterdag 15 april 2023 vindt de algemene vergadering van 
çavaria plaats. Voor het eerst in lange tijd kunnen we terug live samenkomen 
om de route van onze beweging uit te stippelen. We koppelen de algemene vergadering 
opnieuw aan een inspiratiedag met leuke workshops en fijne ontmoetingen.  
 
Ben jij vrijwilliger bij çavaria of is jouw vereniging aangesloten bij ons? Dan vind jij in het 
nieuwe jaar een uitnodiging voor onze AV in je mailbox!    

Inclusieve hulpverlener?
Bij onze info- en luisterlijn Lumi houden  
we een lijst bij van hulpverleners die 
vertrouwd zijn met LGBTI+ thema's.  
Ben jij een psycholoog, therapeut of 
coach met aandacht voor de LGBTI+ 
gemeenschap? Wil jij graag extra in de 
verf gezet worden als LGBTI+ inclusieve 
hulpverlener op www.lumi.be?  
 
Laat het ons weten door een mailtje te 
sturen naar dre.dekoninck@cavaria.be.
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beleid
Çavaria onderhoudt contacten met alle democratische partijen en lobbyt bij de Vlaamse, Brusselse 
en federale regering in België om te zorgen voor gelijke rechten en kansen. Gelijke rechten voor 
alle LGBTI+ personen, in alle aspecten van hun leven. Maar wat houdt dat nu in? En hoe pakken 
wij dit aan? 

Al jaren zet çavaria samen met onze lid- 
verenigingen druk op beleidsmakers door te 
sensibiliseren, contacten te onderhouden en 
te onderhandelen. Daardoor stonden wij mee 
aan de wieg van enkele maatschappelijke 
veranderingen en belangrijke wetswijzingen. 

WAAR ZIJN WIJ DE LAATSTE MAANDEN MEE 
BEZIG? EEN GREEP UIT ONZE MEEST  
RECENTE DOSSIERS: 

In mei van dit jaar deed het 
apenpokkenvirus intrede in ons land. Çavaria 
maakte deel uit van de werkgroep die advies 
gaf aan de overheid. We brachten daar de 
bezorgdheden van de LGBTI+ community 
onder de aandacht. Dit resulteerde in een 
minder stigmatiserende communicatie en 
minder beperkende voorwaarden voor een 
vaccin tegen apenpokken. Daardoor konden 
meer mensen zich beschermen. 

Meer info: scan de QR code of surf naar  
www.cavaria.be/apenpokken

Meer recent trad çavaria op de voorgrond 
over het WK in Qatar. Dat lag onder vuur 
door de mensenrechtenschendingen en 
discriminatie van o.a. LGBTI+ personen in Qatar. 
We grepen de schijnwerpers op Qatar aan en 
vroegen aandacht voor de situatie daar en 
meer inclusie in de sportwereld en daarbuiten. 
In Qatar én hier. We zetten een actie op poten 
waarmee het ruime publiek druk kon zetten op 
het beleid. We vroegen politici om broodnodige 
vragen te stellen in het parlement. We gaven 
Fadi Sulaiman, een vluchteling uit Qatar, de 
kans zijn verhaal te doen tijdens het Sporza 
wintercircus. 
 
Meer info: scan de QR-code of surf naar  
www.cavaria.be/wk

De kracht van lobbywerk
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Aseksueel en aromantisch, 
wat is het?
WAT WIL HET ZEGGEN?

Iemand die aseksueel of aromantisch is (ook wel eens ‘ace’ genoemd), voelt over het 
algemeen minder of geen seksuele of romantische aantrekking voor iemand.

HET SPECTRUM VAN ASEKSUALITEIT

Net zoals bij gender bevinden seksuele en romantische aantrekking zich ook op een 
spectrum.

Zo heb je bijvoorbeeld ook Grey asexual (waarbij een persoon soms seksuele 
aantrekking kan voelen) en demiseksueel (als je je enkel seksueel aangetrokken voelt 
tot mensen waarmee je een innige emotionele band hebt opgebouwd).

‘Ik wil me uitspreken tegen  
onrecht. Ik wil mijn oude ik de stem 

geven die hij nooit  
gehad heeft’ 

- Fadi Sulaiman, vluchteling uit Qatar.

MEER WETEN HIEROVER?

Voor ‘Ace Week 2022’, nam 
Michiko Limanya onze 
Instagram pagina over. 
Je kan er hun stories met meer 
gedetailleerde informatie en hun 
persoonlijke verhaal herbekijken. 

Scan de QR-code of surf naar  
www.instagram.com/cavariavzw
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Aseksueel Demiseksueel Grey aseksueel

LGBTI+ BONDGENOOT IN HET PARLEMENT

Midden oktober organiseerde çavaria het 
event ‘LGBTI+ bondgenoot in het parlement’. 
Daar spraken onze beleidsmedewerkers 
met Vlaamse en federale parlementsleden, 
hun medewerkers en studiediensten. 
Alles draaide rond hoe we samen kunnen 
opkomen voor gender- en seksuele 
diversiteit. 

Wil je meer weten over ons beleidswerk, 
onze belangrijkste resultaten en onze 
dossiers?  
Scan de QR-code of surf naar 

www.cavaria.be/wat-doen-we/lobbywerk
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Een hart voor çavaria

events
Terugblik op onze çavaria salons
Meer dan honderd deelnemers schreven zich eind vorig jaar 
in voor onze çavaria salons in Antwerpen, Gent, Hasselt en 
Leuven. Op deze infoavond voor donateurs, vrijwilligers en 
sympathisanten kregen de bezoekers meer info over de 
werking van çavaria. Onze algemeen coördinator Yves 
Aerts nam de bezoekers op sleeptouw doorheen onze 
verwezenlijkingen en de uitdagingen voor de toekomst. 
We vertelden ook meer over de verschillende manieren 
waarop je çavaria kan steunen zoals geven via een 
testament.

Wil je op de hoogte blijven van de çavaria salons? Scan de QR-code, surf 
naar www.cavaria.be/steun of contacteer medewerker Olivier Deschodt  

via steun@cavaria.be of op 0484 96 09 21.

Een reden om te feesten in het vooruitzicht zoals je verjaardag of huwelijk? 
Zet je eigen inzamelactie op en vraag als cadeau een steunbijdrage voor çavaria!

Meer info? Scan de QR-code of surf naar www.cavaria.be/actie.  
Je kan ook Olivier contacteren via steun@cavaria.be of op 0484 96 09 21.

Je eigen actie opzetten?
 

Warmste Week voor LGBTI+ 
personen in kansarmoede

De Warmste Week zamelde begin december opnieuw heel wat 
geld in en dat voor maar liefst 270 hartverwarmende projecten. 

Dit keer was het thema kansarmoede. Ook het project van çavaria 
'Mensen insluiten, armoede uitsluiten' werd geselecteerd! 

Met dit project kunnen we onze vrijwilligerswerkgroep armoede 
en sociale uitsluiting versterken en een mooi aanbod creëren met 

informatie en trainingen voor onze aangesloten verenigingen.  
Zo willen we de werking van çavaria meer toegankelijk maken voor  

LGBTI+ personen in kansarmoede. 

Dit was...
ILGA-EUROPE CONFERENTIE 2022

Eind oktober was çavaria aanwezig op de 
jaarlijkse conferentie van ILGA-Europe. 
Die vond dit jaar plaats in Sofia. Tijdens 
de vele lezingen en workshops leerden 
we zelf heel wat bij om toe te passen in 
onze werking. Daarnaast gaven we ook 
onze eigen kennis door aan anderen. Zo 
gaf onze collega Marije van Huffelen een 
workshop over hoe je je school inclusiever 
kan maken voor LGBTI+ leerlingen. Het 
waren zeer inspirerende en motiverende 
dagen.  

MARS IHSANE JARFI
Midden oktober vond in Mechelen de mars 
ter nagedachtenis van Ihsane Jarfi plaats.  
Ihsane werd in april 2012 het slachtoffer 
van een racistische en homofobe moord. 
Allemaal samen brachten we de duidelijke 
boodschap dat racisme en LGBTI+ fobie 
géén plaats hebben in onze maatschappij. 
Een fragment uit de speech die onze 
algemeen coördinator Yves Aerts gaf:

‘Vandaag zijn we hier samen. Om 
te strijden tegen LGBTI+ fobie, 
tegen racisme, tegen ongelijkheid, 
tegen onrechtvaardigheid. En vóór 
mensenrechten voor iedereen, altijd.  
Want samen zijn we sterk.’

SLOTMOMENT LGBTI+ EN HANDICAP
Eind december kwamen we samen 
in Leuven voor het slotmoment van 
ons project 'Op het kruispunt: voor 
LGBTI+ personen met een handicap. 
Het was een fijne dag met ruimte om 
elkaar te ontmoeten. Ook de tools die 
we ontwikkelden binnen het project 
stelden we er voor. Benieuwd? 
Je kan de tools ook bekijken via  
www.cavaria.be/tools-lgbti-handicap. 

Benieuwd naar enkele van onze 
lidverenigingen voor en door mensen 
met een handicap? Je leest meer op 
pagina 14 en 15. 

DE INTERNATIONALE CONFERENTIE 
VAN SCHOOL’S OUT

Eind oktober reisde onze 
projectmedewerker Marije van Huffelen 
af naar Sofia om ons project School’s out 
af te sluiten tijdens een internationale 
conferentie. Ze presenteerde er het 
project en legde uit waarom een veilige 
en inclusieve schoolomgeving belangrijk 
is. Daarnaast nam ze deel aan het panel 
'Raising awareness in a conservative 
environment'. Ook onze collega Anna 
Paeshuyse was aanwezig en nam deel 
aan het panel 'Scaling up: opportunities of 
nurturing school inclusivity on EU level'. 

Meer weten over dit project?  
Scan de QR-code of surf naar 
www.cavaria.be/sot.
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TIP – TOEGANKELIJKE ZORGBROCHURE IN 
ZES EXTRA TALEN

‘Ik ben de link tussen het CAW en het 
Transgender Infopunt (TIP). TIP is een 
onthaal-, informatie- en kenniscentrum voor 
iedereen die vragen heeft rond het trans 
thema. We merkten dat heel wat mensen 
aan het begin van een mogelijke sociale 
en/of medische transitie vragen hebben 
over hoe ze dat best aanpakken.’ - Melanie 
Verbeke, medewerker TIP. 

TIP ontwikkelde voor hen een zorgbrochure 
die een beknopt overzicht geeft van alle 
zorgopties in Vlaanderen. Door de stijgende 
nood aan meer informatie over het thema 
in andere talen, vertaalden ze die ook in zes 
extra talen. Elke vertaalde brochure werd 
nagelezen door een native speaker uit de 
community op genderinclusieve taal. 

Sparkle 2023: stem op de çavaria 
awards en kom meefeesten!
Sparkle keert terug naar haar roots! Kom zaterdag 28 januari 2023 tijdens onze awardshow samen 
het glas heffen op prachtige initiatieven uit 2022. En kijk mee hoopvol vooruit naar 2023. Achteraf 
zetten we al dansend samen het nieuwe jaar in, met feestelijke DJ's en entertainende acts.

WE REIKEN DRIE AWARDS UIT:   

De Diversity Award reiken we uit aan initiatieven, mensen, media, acties, 
verenigingen, bedrijven... die zich inzetten voor gender- en seksuele diversiteit. Ze werken 
aan meer zichtbaarheid, inclusie en/of de rechten en het welzijn van LGBTI+ personen. 

De Community Award reiken we uit voor de meest hartverwarmende activiteit van 
onze lidverenigingen. 

De Lifetime Achievement Award reiken we uit aan iemand die hun leven wijdt aan 
de rechten en het welzijn van LGBTI+ personen.

Awardshow

En de genomineerden zijn...

Diversity Award

‘Wij zijn zelf heel fier en tevreden met de zorg-
brochures en hopen in de toekomst nog meer 
informatie in verschillende talen te kunnen 

aanbieden.’

BPOST - LGBTI+ OP DE WERKVLOER

Bpost werkt aan het verbeteren van hun 
inspanningen op het gebied van diversiteit 
en inclusie, inclusief het aantrekken en 
behouden van werknemers uit alle lagen 

'Voor bpost zijn diversiteit, rechtvaardigheid en 
inclusie belangrijke waarden en is het omarmen 

van veilige ruimtes prioriteit nummer één. En 
dat geldt ook voor de LBGTQIA+ gemeenschap 

binnen het bedrijf.'

CRITERIA VOOR NOMINATIE

Voor we een initiatief nomineren bekijken we of het beantwoordt aan enkele criteria:

   STEM JE FAVORIET NAAR DE   
   OVERWINNING! 

   Iedereen kan meestemmen op hun  
   favoriet voor de Diversity Award.  
   Aangesloten verenigingen kunnen ook  
   stemmen voor de Community Award  
   via een unieke link. Die krijgen ze  
   binnenkort in hun mailbox. 

Scan de QR-code om te stemmen op jouw favoriet voor de  
Diversity Award of surf naar sparkle.cavaria.be/awards2022/.  
Stemmen kan tot en met  15 januari 2023!

Vond het initiatief plaats tussen november 2021 en november 2022?
Sluit het aan bij een van de prioriteiten in het beleidsplan 2022 van çavaria?
Is het een verbindend initiatief?
Heeft het initiatief aandacht voor LGBTI+ personen met identiteitskenmerken die 
hen extra kwetsbaar maken zoals huidskleur, leeftijd, gender, handicap, armoede…?

TRANSGENDER INFOPUNT

BPOST

van de bevolking. Die werknemers moeten 
zich gezien, betrokken en beschermd voelen 
op het werk. Het hebben van een veilige 
ruimte op de werkplek draagt bij aan een 
positieve werknemerservaring en betrokken 
medewerkers. 

PANENKA - TABOE

Onder het motto ‘je leert elkaar het beste 
kennen op vakantie’, nodigt Philippe Geubels 
elke week gasten uit in zijn vakantiehuis in 
Chiny. In seizoen 2 van Taboe, ging Philippe 
een week naar de Ardennen met vier 
mensen van de LGBTI+ community: Jenna, 
Samuel, Sem en Emmanuelle. 

TABOE
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Scan de QR-code voor tickets of surf naar 

sparkle.cavaria.be.  
 

Heb je ondersteuning nodig om  
tickets te kopen? Neem dan  

contact op met 09 269 28 11. Wij 
helpen je verder!

HET ROZE HUIS ANTWERPEN - ‘ZAAK  
ZONDER HAAT’

Het Roze Huis, Antwerp Pride en Unia 
 werkten samen met kunstenaar Paul 
Harfleet aan een uniek viooltjessym-
bool voor het project ‘Zaak Zonder 
Haat’. Wie dit symbool in Antwerpen ziet 
bij de ingang van een horecazaak, weet dat 

iedereen welkom en veilig is in die zaak, 
los van gender- en seksuele diversiteit. 

De e-learning geeft basiskennis over 
geaardheid en gender, maar geeft ook 
praktische tips over hoe om te gaan met 
situaties waarbij het fout gaat. Çavaria 
(via KLIQ), Lokale Politie Antwerpen en 
Unia ontwikkelden deze speciale training.

Community Award

WEL JONG – WEL JONGERENCONGRES

Wel Jong organiseerde het allereerste 
LGBTQ+ congres voor jongeren en jeugdwer-
kers van België: het ‘Wel Jongerencongres’ 
(WJC). Via sport, spel, talk en debat zette ze 
in op het ontmoeten van andere LGBTQ+ 
jongeren en partners uit onze community, 
in een veilige en vertrouwde omgeving. Ook 
het jeugdwerk kwam aan bod. Jeugdwerkers 
kregen de kans om elkaar te ontmoeten, te 
inspireren en (tegen) te spreken tijdens de 
jeugdwerkdag op het WJC. 

Presentatie 
awardshow

Onze awardshow zal gepresenteerd 
worden door:

Het feest: line-up dj's:

RAINBOWAMBASSADORS – MANIFEST

De RainbowAmbassadors willen ervoor 
zorgen dat LGBTI+ senioren een mooie 
toekomst hebben. Daarom stelden ze een 
Manifest op waarmee ze naar buiten komen. 
Het Manifest beschrijft de huidige situatie 
van onze senioren en bevat enkele eisen.

21U30 - 0U: DOKTER T 

0U - 2U30: ILSE LIEBENS 

2U30 - 4U30: ROBIN SKOUTERIS

Special acts van: 

PARTYTRASHERS

SUSAN FROM GRINDR  
(Mede-oprichter drag collectief 
House of Lux) 

RAF NJOTEA  
(Scenarist, presentator en  

columnist)

'Vandaag lijkt ‘kunnen zijn wie je bent’ steeds 
meer mogelijk, maar in werkelijkheid zijn er 

nog veel obstakels voor mensen met een gende-
ridentiteit die afwijkt van de binaire  

man-vrouw verdeling.'

Philippe leert hen en hun verhalen kennen, 
en ontdekt dat er nog steeds veel onbegrip 
in de naaste omgeving heerst.

Wat zijn de vooroordelen die nog bestaan 
rond genderdiversiteit? En hoe pijnlijk is 
het om te ondervinden dat je omgeving je 
tolereert maar vaak niet ten volle accepteert? 
Daar blijft het niet bij: ook humor is een 
belangrijk deel van Taboe. Philippe doet wat 
hij het beste kan: grappen maken. Hij brengt 
een comedy-set over het thema, met zijn 
nieuwe vrienden prominent op de eerste rij 
van een zaal vol lotgenoten.

Taboe is een productie van Panenka.

'Om het viooltje te verdienen, 
moet de horecazaak een 
e-learning volgen.'

'Meer dan driehonderd jongeren en  
jeugdwerkers onderdompelen in een 
bad vol fun, kennis, community en Wel 
Jong-liefde, dát was het Wel Jongeren-
congres.'

‘We doen een oproep aan de 
overheden op alle niveaus om 

te zorgen voor het mentaal en 
fysiek welzijn van onze senioren. 

Want dat is een mensenrecht’

‘We vragen een “non-discriminatie clausule” 
waarin LGBTI+ senioren vermeld worden en 
waarin staat dat iedereen die ook maar iets 
met senioren te maken heeft vormingen 
moet krijgen. Wij vragen om zoveel moge-
lijk een referentiepersoon aan te duiden in 
instellingen en organisaties. Zo kunnen we 
garanderen dat er de volgende jaren syste-
matisch werk gemaakt wordt van onze eisen. 
Daarvoor is voldoende budget nodig.’  
- Maggy Doumen, co-voorzitter Rainbow 
Ambassadors.
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Çavaria is een netwerkorganisatie met zo’n 125 lidverenigingen. In elke editie van ons 
çavariamagazine lichten we twee van onze verenigingen uit in een dubbelinterview. Deze keer 
spraken we met Luc Lenoor  en Hilde Claerhout over de Roze Joker (Gent) en met Marleen Billen, 
Francine Lormans, Kim Stessens en Hanne Debor van de Roze Bink (Hasselt). Beide organisaties 
brengen LGBTI+ personen met een handicap samen.

DE ROZE JOKER

‘We zijn een holebi groep voor 
mensen met een verstandelijke 

beperking. We organiseren 
laagdrempelige activiteiten. En we 

geven duidelijke informatie over 
LGBTI+ thema’s.’ 

DE ROZE BINK

‘We zijn een steunpunt voor LGBTI+ mensen 
met een handicap en bieden hun een plekje 
waar ze naartoe kunnen, contact hebben 
met anderen en samen activiteiten doen. 
We organiseren regelmatig culturele, 
ontspannende en educatieve samenkomsten 
en verwelkomen nieuwe mensen.’

WANNEER ZIJN JULLIE ONTSTAAN? HOE IS HET ALLEMAAL BEGONNEN? 

DE ROZE JOKER

‘15 jaar geleden was Luc op zoek naar een 
holebi groep waar hij terecht kon. Daaruit 

is toen “ander-holebi” ontstaan. Wat in 
2009 De Roze Joker werd. In 2023 zal  

De Roze Joker 15 jaar bestaan!’

DE ROZE BINK  

‘De Roze Bink is in 2012 gestart, maar doofde 
na een tijdje uit. We maakten een nieuwe 
start in 2017.’

WAAR ZIJN JULLIE TROTS OP?

DE ROZE JOKER

‘We zijn er heel trots op dat er een 
vereniging bestaat voor holebi personen 

met een beperking. Want in de “gewone” 
verenigingen kan je niet altijd terecht. Ook 

zijn we er erg trots op dat er nog steeds 
nieuwe mensen aansluiten.’

DE ROZE BINK 

‘We zijn een sterke kerngroep. We hebben 
heel wat succesverhalen beleefd. Steeds meer 
mensen komen naar onze activiteiten.’ 

WAT WILLEN JULLIE NOG BEREIKEN IN DE TOEKOMST? 

DE ROZE JOKER

‘We zijn goed bezig bij De Roze Joker, al 
willen we wel nog iets zichtbaarder worden. 
We willen ook meer activiteiten organiseren 

samen met holebi personen die geen 
beperking ervaren.’

DE ROZE BINK 

 ‘De Roze Bink zou een begrip moeten worden 
in Limburg. De mensen moeten makkelijk 
de weg vinden naar onze vereniging. We zijn 
er immers ook voor onze bondgenoten! We 
willen volgend jaar een campagne organiseren 
die zich richt op doorverwijzers: diensten die 
werken met mensen met een beperking en het 
hulpverleningslandschap.’

DE ROZE JOKER 

‘We hebben hen bij de opstart geholpen.’

Meer info: Scan de QR-code of surf naar  
www.derozejoker.wixsite.com/de-roze-joker

WIE ZIJN JULLIE EN WAT DOEN JULLIE?

DE ROZE BINK 

 ‘Ja, we hebben hen ontmoet tijdens  
een samenkomst van ONT (Onze  
Nieuwe Toekomst) en tijdens het 
ontmoetingsmoment van het project  
LGBTI+ en handicap.'

Meer info: Scan de QR-code of surf naar  
www.regenbooghuislimburg.be/nl/roze-bink

WAT IS JULLIE WENS VOOR DE LGBTI+ COMMUNITY?

DE ROZE JOKER

‘Dat er meer opgekomen wordt voor 
mensen met een beperking. Mensen met 

een beperking worden op zich al anders 
behandeld, en voor holebi personen met een 

beperking is dat dubbel op.’ 

DE ROZE BINK 

 ‘De ideale situatie zou zijn dat De Roze  
Bink niet meer nodig is.  
Totale inclusie!’

KENNEN JULLIE ELKAARS VERENIGING?

Çavaria zet actief in op het kruispunt LGBTI+ en handicap. Op 17 december organiseerden 
we een slotmoment voor het project LGBTI+ en handicap. Je leest er meer over op pagina 9. 
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In groepen zijn er nog vaak vooroordelen 
die je niet meteen weg krijgt. Ik zit heel 
graag in de trans gemeenschap, maar 

soms heb ik het gevoel dat ik daar niet alles kan 
zeggen. Ik kan bijvoorbeeld niet over mijn  
dyspraxie vertellen, er is daar maar weinig over 
bekend. 

Als ik kijk naar mijn vriendengroepen, dan zijn die 
heel divers. Ik heb veel cisgender, heteroseksuele 
vrienden die neurotypisch zijn, maar die mij wel 
nog steeds begrijpen en respecteren. Uiteindelijk 
is dat voor mij het belangrijkste: hoe je andere 
mensen behandelt en dat je ze respecteert. 

Cassandra Berwouts
Vrijwilliger Casa Rosa en Slotmoment 'Op het kruispunt'
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