
KBO KLEURT ROZE 
 

Homo-emancipatie is in Nederland al ver gevorderd. Toch stuiten 

veel roze ouderen nog regelmatig op onbegrip. Ook medewerkers 

en bewoners van zorginstellingen doen, al dan niet bewust, aan 

discriminatie. In zorgcentra kunnen roze ouderen vaak niet 

gewoon zichzelf zijn.  

Deze constateringen zijn voor zes provinciale KBO’s aanleiding om 

aandacht te besteden aan roze ouderen: homo’s, lesbiënnes, 

biseksuelen en transgenders. KBO Limburg besteedt al enkele jaren 

aandacht aan roze ouderen, met name aan hun positie in zorginstellingen. KBO Zuid-Holland 

organiseerde afgelopen najaar een succesvolle bijeenkomst onder het motto  ‘Roze: Al kan er maar 

over gesproken worden’. Komend voorjaar en najaar organiseren de KBO’s Utrecht, Zeeland, 

Overijssel en Gelderland provinciale bijeenkomsten.  

 

Bonden helpen elkaar 

Activiteiten rond roze ouderen zijn niet nieuw. Het consortium Roze 50+ van vier organisaties 

(ANBO, COC en de kenniscentra Movisie en Vilans) is al jaren betrokken bij het wel en wee van roze 

ouderen. Uit een verkennend onderzoek onder onze achterban en de conferentie ‘Hoe roze is de KBO?  

bleek dat ook de KBO’s het tijd vinden om in eigen gelederen dit onderwerp aan te snijden. Vandaar 

dat de Unie KBO een project is gestart om provincies in staat te stellen hun activiteiten uit te voeren.  

In dit project wordt zichtbaar hoe provinciale KBO’s elkaar kunnen steunen. Medewerkers en 

vrijwilligers van KBO Limburg hebben KBO Zuid-Holland geholpen bij hun conferentie. En de 

mensen van beide KBO’s willen best ook andere KBO’s helpen. Iets voor uw KBO? 
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WORD OOK TABLETCOACH! 
 

Weet u al precies hoe een Apple-tablet werkt? Mooi, want dan kunt u andere KBO-leden verder 

helpen om de KBO iPad te leren kennen. Word ook tabletcoach! 

  Het aantal KBO-leden dat een KBO iPad aanschaft groeit elke dag. Met de KBO iPad halen zij met 

de modernste techniek de wereld in huis. Ondanks het grote gebruikersgemak blijft het een nieuwe 

techniek waar velen nog niet helemaal in thuis zijn. De vragen die zij tijdens het gebruik hebben, 

kunnen zij stellen aan de KBO tabletcoach. 

   

Als potentiële tabletcoach volgt u een training van een halve dag bij zorgvernieuwer Focus Cura in 

Driebergen-Zeist. De trainingen zijn op elke laatste donderdag van de maand van 12.00 – 16.00 uur. 

Met deze training kunt u leden van uw afdeling ondersteunen in het gebruik van de KBO iPad.  

 

Voorwaarde om tabletcoach te worden is dat u zeer goed overweg kunt met een iPad. Bovendien vindt 

u het leuk om deze kennis over te dragen aan mensen die nog niet goed thuis zijn in het gebruik van 

een tablet. 

 

Herkent u zich in het profiel en bent u enthousiast om tabletcoach te worden? 

Geef u dan nu op! Stuur een mail met daarin uw gegevens naar tablet@uniekbo.nl   

 

Het uitgebreide profiel van de tabletcoach en meer informatie is te vinden op 

www.kbotablet.nl 
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