Online of telefonische contactmogelijkheden voor mensen met hiv
in tijden van COVID-19
Door de maatregelen wegens COVID-19 gaan alle activiteiten en bijeenkomsten van de Hiv
Vereniging niet door tot 1 juni. Voor onderlinge contact en ondersteuning zijn er wel nog een aantal
online en telefonische mogelijkheden, namelijk:
Vanuit het landelijk bureau:





Het servicepunt: Het Servicepunt is voor nu nog bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag via 020-689 25 77 of per e-mail: servicepunt@hivvereniging.nl. De vrijwilligers
hebben allemaal thuisdiensten en proberen jullie zo goed mogelijk te woord te staan.
Social Media van de vereniging: De Hiv Vereniging is actief op Facebook, Twitter en
LinkedIn. Op deze communicatiekanalen zijn we via openbare of privé berichten bereikbaar.
Onze website bevat up-to-date informatie over leven met hiv en specifieke informatie over
COVID-19. Mis je iets? Laat het ons weten.
Peer-counseling: Heb je behoefte aan 1-op-1 gesprekken met iemand met hiv dan staan
onze peer-counselors nog steeds paraat. Dit zal wel online of telefonisch support zijn d.m.v.
bellen, whatsapp, skype of andere contactmogelijkheden. Meer info vind je op de website.

Vanuit de regio’s en groepen:







Long Term Survivors: De groep voor mensen die al langer leven met hiv. De LTS-groep
heeft een openbare Facebookpagina en een besloten groep. Neem contact op met de
coördinator voor toegang tot de besloten groep via lts@hivvereniging.nl.
Jong Positief: de groep voor mensen met hiv van 18 tot 30 jaar. Jong Positief heeft een
WhatsApp groep, neem contact op via t.derckx@hivvereniging.nl voor toegang hiertoe.
Posidivas: voor vrouwen met hiv. Via de facebookgroep Ladies Loving Life wordt er veel
onderling uitgewisseld. De groep is alleen toegankelijk voor vrouwen met hiv, wil je hier
toegang tot? Neem dan contact op via posidivas@hivvereniging.nl.
Poz&Proud: voor homomannen met hiv. De openbare Facebookgroep voor homomannen
met hiv. Let op: deze groep is openbaar en iedereen kan zien wat je post en dat je lid bent
van de groep.
Regio Limburg: voor mensen met hiv in regio Limburg. Regio Limburg heeft een openbare
Facebook pagina en een besloten Facebookgroep, wil je eventueel toegang tot deze groep?
Neem dan contact op met de coördinator via hvn-limburg@hivvereniging.nl
Regio Brabant: voor mensen met hiv in regio Brabant. Regio Brabant heeft een openbare
Facebook pagina en een besloten Facebookgroep, wil je eventueel toegang tot deze groep?
Neem dan contact op met de coördinator via: hvn-brabant@hivvereniging.nl

Overige:





Stichting Mara: voor mensen met hiv in Rotterdam. Heb jij behoefte aan online of
telefonische ondersteuning en woon je in Rotterdam? Neem dan contact op met Stichting
Mara via 06-41535322 of karlijn@maraprojecten.nl.
Stichting ShivA: voor mensen met hiv, focus op spiritualiteit en religie. Welkom om zomaar
te bellen en over hiv, corona en het leven in deze vreemde tijd te praten. Het kantoor (Inga)
is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag via 020-6160460 en shiva@xs4all.nl.
Edmund is ook op andere dagen bereikbaar: 06-39013397 en shiva-owusu@xs4all.nl.
Online Facebookgroepen:
o Een internationale Facebookgroep voor mensen met hiv
o Een internationale Facebookgroep voor mensen met hiv, specifiek rondom het
onderwerp n=n

