4.10 Long Term Survivors
De sectie organiseert activiteiten voor Long Term Survivors, mensen die langer dan 20 jaar leven met hiv, en hun naasten. De leeftijd van LTS varieert van
begin 40 tot boven de 80 jaar.
Website www.hivvereniging.nl/longtermsurvivors met blog en nieuwsbrief (meer dan 150 adressen)
Facebook Page www.facebook.com/hivlongterm (meer dan 220 followers)
Geheime Facebook groep met meer dan 110 leden
Doel & resultaat

Werkwijze / aanpak

doelgroep

Frequentie & planning

Onderlinge
ontmoetingsactiviteiten:
kennismaken,
uitwisselen, informeren,
empowerment;

Aankondiging
activiteiten in FBgroepen, nieuwsbrief,
website, via andere
groepen en door
persoonlijke
benadering.

LTS in Nederland en
hun naasten

Lunch/brunch 4x per
jaar (bij de vereniging).

Er worden verschillende
ontmoetingsactiviteiten
georganiseerd, sociaal,
informatief en cultureel.
Nieuw in 2019:
lichamelijke activiteiten
Publieke zichtbaarheid,
activisme tegen stigma.

Outreach naar alle Long
Term Survivors in

Contactpersoon,
partners
Coördinator en 4
vrijwilligers. Groepen,
regio’s binnen de
vereniging,

Aanvullende
informatie
Community betrekken
bij voor LTS belangrijke
dagen zoals
Candlelight memorial
(19 mei ) en LTS
Awareness Day (5 juni)
om geschiedenis te
borgen

5 juni LTS Awareness

Coördinator en 4
vrijwilligers. Andere
groepen binnen de
vereniging.

In 2017 en 2018 was
de sectie zichtbaar in
de Pride Walk, in 2018
voor het eerst ook met
een info-stand voor de
Hiv Vereniging op de
Rainbow Markt. We
willen dit in 2019
samen met andere
groepen van de
vereniging herhalen.

Voorjaar en najaar, in
tweetallen bezoeken

Coördinator en 4
vrijwilligers.

2x lunch/brunch of
iets dergelijks voor LTS
in het zuiden en in het
noorden van
Nederland, i.s.m. de
regio’s

Verslag van
activiteiten en vraag
om feedback via polls
op FB.
Deelnemen als
herkenbare en
zichtbare groep in de
Pride Walk.
Infostand op de
Rainbow Markt
Uitdragen n=n.
Long Term Survivors
Awareness Day event

Mensen met hiv in
Nederland en hun
naasten.
Algemeen publiek,
geïnteresseerden

Door bestaande
activiteiten in het land

LTS in Nederland en
hun naasten.

Groepsuitjes (sociaal
en cultureel) en
gerelateerd aan LTS
Zaterdag 27 juli, begin
Amsterdam Pride.

Nederland, verbinden
aan de groep door FB,
nieuwsbrief en
ontmoetingsactiviteiten
Internationale
samenwerking
versterken

(regio’s, groepen) te
bezoeken,
kennismaken met de
aldaar aanwezige LTS.
Maar in 2019 nieuw:
Ook 2x lunch/brunch
of iets dergelijks voor
LTS in het zuiden en in
het noorden van
Nederland, i.s.m. de
regio’s
Dankzij AIDS2018
verbeterde contacten
verdiepen met België,
VK, Duitsland.

van activiteiten
Groepen en regio’s
binnen de vereniging,
Internationale LTS
groepen digitaal, maar
ook door persoonlijke
contacten

