Connected Ontmoeting van Migranten
LHBT’ers worden in grote delen van de wereld gediscrimineerd, bedreigd en uitgesloten. In sommige
landen kunnen ze vanwege hun geaardheid gevangen genomen of zelfs ter dood veroordeeld
worden. Als ze hun land om die reden ontvluchten en aangekomen zijn in Nederland hebben ze vaak
geen ondersteuning van landgenoten of familie. Veel van hen willen graag met andere LHBT’ers met
een soortgelijke achtergrond in contact komen om met elkaar te kunnen praten over hun situatie,
de problemen die ze tegenkomen en hoe zij hun weg kunnen vinden in (LHBT) Nederland. COC
Rotterdam wil hen graag een veilige plek bieden om elkaar te ontmoeten .
COC Rotterdam start op zaterdag 8 juli een eerste ontmoeting (Connected) van 13.00 – 17.00 uur.
Adres Schiedamsesingel 173, Rotterdam. Telefoon 0104141555.
Behalve vrijwilligers van COC Rotterdam zijn er asielzoekers/vluchtelingen die middag aanwezig om
over hun ervaringen vertellen. En natuurlijk kunnen ervaringen uitgewisseld worden.
Met elkaar kan de inhoud voor een volgende bijeenkomst afgesproken worden. Er kan bijvoorbeeld
een gast uitgenodigd worden, een film gedraaid worden of een LHBT wandeling door Rotterdam
gemaakt worden.
Als je op zaterdag 8 juli aan deze bijeenkomst wilt deelnemen stuur dan een email naar:
secretariaat@cocrotterdam.nl.

Connected Meeting for migrants
LHBT’s are being discriminated, threatened and exluded in large parts of the world. In some
countries they are imprisoned or even sentenced to death. Fleeing is often the only option. When
they are in the Netherlands they have no family or friends to support them. They like to meet other
LHBT’s to share their experiences, the problems they encounter and how to find your way in LHBT
Netherlands . COC Rotterdam wil support them by offering a save place were they can meet
eachother.
COC Rotterdam starts at Saturday 8 july the first Connected from 13.00 – 17.00 pm.
Address Schiedamsesingel 173, Rotterdam. Telefoon 0104141555.
Except volunteers of COC Rotterdam there will be some migrants with the same backround. They will
tell their story and of course it is possible to share experience with eachother.
At the end of the day we talk about the next Connected meeting. Wil we invite somebody, perhaps
watch a movie or make a LHBT walk in Rotterdam.
If you want to visit this activity at Saturday 8 july , send an email to:
secretariaat@cocrotterdam.nl

