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Ook wij hadden even nodig om na de kerst weer goed wakker te worden en mooie activiteiten voor jullie te
plannen, maar we zijn weer helemaal op spoor. Maar eerst, wat is geweest:
Donderdag 21 januari: Conferentie LHBT beleid Gemeente Nijmegen
Met de oliebollen nog maar net achter de kiezen organiseerde de Gemeente
Nijmegen een bijeenkomst van ervaringsdeskundigen en professionals om
mee te denken over het nieuwe LHBT-beleid van 2016-2019, ter bevordering
van de veiligheid en acceptatie van LHBT's (lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) in de maatschappij.
Op de agenda stond onder andere het nog te verschijnen Transgender
Actieplan. In dit plan benoemen de gemeente en de LHBT-beweging
problemen specifiek voor transgenders en dragen haalbare oplossingen aan.
Uiteraard waren wij 21 januari aanwezig om mee te denken over het
vormgeven van dit plan.
Daar bleef het echter niet bij, ook bij alle andere thema's op de agenda
(biculturele LHBT's, LHBT's met een beperking en LHBT ouderen) namen
tijdens de conferentie transgenders deel aan de discussies over hoe het
beleid vorm te geven. Zo werd overal de 'T' niet vergeten en dat gaan we
hopelijk nog jaren terug zien in het LHBT-beleid van de gemeente!
En dan nu onze activiteiten!
Zaterdag 12 maart: Spelletjesmiddag
Dit keer geen lezing, film of symposium. We gaan gewoon een middag lekker
spelletjes spelen! Van monopolie tot munchkin, neem je favoriete spellen mee
en spelen maar. Familie en vrienden mogenook mee komen en natuurlijk is het
een dag voor alle leeftijden.
Zaterdag 12 maart van 13:00 tot 19:30
In het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1 te Nijmegen, gratis toegang
Donderdag 17 maart: Logopedie voor transvrouwen door Jeanne van der Stappen
Op 17 maart 2016 organiseren wij een groepslogopedie sessie voor transvrouwen en andere
mensen die hun stem vrouwelijker willen
gebruiken met Jeanne van der Stappen,
logopedist van Gezondheidscentrum ’t Weeshuis
in Nijmegen.
Deze sessie zal bestaan uit zowel interessante
informatie over logopedie, als praktische
oefeningen gericht op het gebruik van de stem, de
houding en intonatie. Dit kan een interessante
introductie in de logopedie zijn of een kans om
extra kennis op te doen. Alles in een ontspannen
sfeer. Er zal ook een mogelijkheid zijn om na te
praten wanneer daar behoefte aan is.
Donderdag 17 maart, inloop vanaf 19.30, workshop 20.00-21.30 + borrel
In het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1 te Nijmegen.
Gratis toegang, inschrijven noodzakelijk! Vol = vol
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