Regio Limburg
In de regio Limburg hebben we na 2 jaar voeten aan de grond gezet. We hebben nog veel werk te doen maar het begin is goed en stabiel in de regio.
We zijn nu met 4 vrijwilligers, Sabine: Peer Counselor, Julia, Nikki en Chris: voorlichter. In 2017 en 2018 hebben we ons gericht om de hiv vereniging op de
kaart te zetten en een netwerk op te bouwen met regionale partners en het academisch ziekenhuis in Maastricht. Deze contacten lopen nu goed.
Door de enthousiaste inzet, de lunches en andere activiteiten beginnen we een steeds stabielere groep te krijgen.
In 2017 hebben we ons gericht op onszelf op de kaart zetten in de regio. In 2018 hebben we ons meer gericht op het faciliteren van onderling contact en
empowerment en hier gaan we in 2019 dan ook mee door.
[onderling contact, informatievoorziening] [stigma, gezondheid]
Doel & resultaat

Werkwijze / aanpak

doelgroep

Frequentie & planning

Hiv en stigma op de
agenda houden in de
regio Limburg.

Platform van betrokken
organisaties opbouwen.
Netwerk bijeenkomst
eind juni plannen.

Mensen met hiv en
hun naasten,
betrokkenen en
organisaties die
mensen met hiv als
cliënt/patiënt hebben

1x platform
bijeenkomst regionale
partners.

Actuele sociaalmaatschappelijke en
medische kennis over
hiv bij regionale
partners vergroten door
voorlichting vanuit Hiv
Vereniging te
promoten.
Mensen met hiv met
elkaar in contact
brengen.

3x inloop (thema)
Februari, September,
oktober
2x activiteit
wandelen en dans
April en aug
Roze zaterdag Venlo
juni 2019
WAD activiteit ism
platformpartners.
1 december.
Kerstdiner of lunch
Half december

3x inloop lunch
1x wandelen
1x vrouwenmiddag
dans
1x roze zaterdag venlo
2019
1x WAD 2019 activiteit.
1x kerst lunch/ diner

Contactpersoon,
partners
Vier vrijwilligers en
regionale partners:
Buddyzorg Limburg,
GGD ZuidLimburg, hivconsulenten in
Academisch Ziekenhuis
Maastricht, Roze
netwerk PVDA, Anti
discriminatie
voorziening, COC
Limburg, Dienst kerk en
Samenleving, Land van
Gulick, Humanitas, Huis
van de Zorg, Open
Universiteit Heerlen,
Universiteit Maastricht.

Aanvullende informatie
Peer-to-peer contact
naar vermogen aan
bieden. Hiertoe de
intervisies en
trainingen volgen van
de vereniging.
Netwerken en de juiste
partners vinden om hiv
op de agenda te
houden in Limburg.
Om mensen met hiv in
Limburg te bereiken
ook behandelcentra in
Nijmegen en
Eindhoven informeren
over activiteiten in
regio limburg
Workshopreeks in
Roermond of
Maastricht laten plaats

vinden. Wim Don is
hiermee bezig.
TamTam meer onder
de aandacht brengen.

