De Lesbo-Code, afscheid Marjan Nieuwenhuis, zondag 16 oktober, 4 uur.

Beste vrouwen,
Hierbij een berichtje dat ik aanstaande zondag afscheid neemt van de Lesbo-Code.
Vijf jaar geleden is na een voorbereidingsperiode begonnen met éen koffieochtend en dit is
uitgebouwd tot wat het nu is: drie wekelijkse koffieochtenden, een maandelijkse film/lezingenzondag
met aansluitend dansen en eten, een nieuwsbrief en website, allerlei uitjes in de vakantieperioden en
deelname aan de gay-pride (lesbo-pride) en andere LHBTI activiteiten.
Daarnaast zijn er twee video’s gemaakt, is er een radio-uitzending van een uur opgenomen en is er
een video met zelfgemaakte gedichten van vijf vrouwen opgenomen, alles te bekijken op de website.
Ook zijn er artikelen voor kranten en tijdschriften geschreven en, als er aanleiding toe was, brieven
gestuurd als reactie op publicaties en media-uitzendingen over de homo-gemeenschap waar aan
lesbische vrouwen niet of nauwelijks aan bod kwamen. Nog te lezen op de website.
En sinds vorig jaa wordt er wekelijks een Facebook- en Twitterbericht op de website geplaatst met
voor lesbische vrouwen interessante informatie. Aan de overdracht hiervan wordt nog gewerkt.
Het is de hoogste tijd om het stokje over te dragen en daartoe zijn tot mijn grote vreugde enkele
vrouwen bereid gevonden. Tijdens een koffieochtend is er al in kleine kring afscheid genomen, zie de
foto’s.
Graag wil ik m’n afscheid nog breder kenbaar maken via deze mail, en tevens een drankje aanbieden
op zondag 16 oktober om vier uur na de film in Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10.
Met vriendelijke groet,
Marjan Nieuwenhuis
NB. Soms kreeg ik uit onverwachte hoek wel een enorm compliment, zoals kort geleden van een
bezoekster uit België: ……. ‘Herinner me het Kerstfeestje, met het voordragen van de gedichten, jullie
creëren met de Lesbo code een warme gezellige sfeer, die niet te vinden is in een vrouwencafé’.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat was eigenlijk de aanleiding voor het opzetten van De Lesbo-Code?
Via een speciale subsidie van de gemeente Amsterdam kregen vijf speerpunten aandacht op
gebieden waar vrouwen achterstanden hebben opgelopen. Eentje daarvan was ‘Zichtbaarheid van
Lesbische Vrouwen’. Aanleiding om vanuit de Wouw na te denken of we niet iets voor oudere
vrouwen konden bedenken. We vielen de prijzen en hebben drie jaar een kleine subsidie gehad voor
onze startkosten.
Nieuwe werkzaamheden:
Zelf ga ik verder met een project over economische zelfstandigheid van vrouwen bij de Wouw en de
Nederlandse VrouwenRaad.

economischzelfstandig.nl en wouw-amsterdam.nl

Madelien Krips hield een afscheidsspeech, zij is mede oprichtster in najaar 2011

Een foto uit de Westerpost, waar we een interview hadden in nov 2012 over
het opzetten van een koffieochtend in Nieuw-West bij Vrouw & Vaart.

Han neemt het stokje over,
samen met Linda en Ellen

Aansnijden van een reusachtige taart

