Jaarverslag Empowerment Foundation 2020
De Stichting
Empowerment Foundation is een kleine stichting met als doel ‘mensen hulp te bieden bij de
ontwikkeling van hun zelfbewustzijn en maatschappelijke ontplooiing.’
Dat doen we de laatste jaren met name doormiddel van levensverhalen projecten, training
en voorlichting. Dit doen we door onder andere minder bekende groepen te versterkten en
stem en gezicht te geven om zo bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen op
gelijkwaardige manier mee kan doen.
Hoogtepunten 2020
2020 was een moeilijk jaar. Vanwege Corona konden veel activiteiten niet doorgaan. Toch
hebben we zo veel mogelijk gedaan.
Tour d’Amour
Het programma Tour d’Amour waarmee we al sinds 2014 door het land reizen om aandacht
te vragen voor LHBTI ouderen en seksuele- en genderdiversiteit, is ondanks alles toch een
aantal keren uitgevoerd. Noodgedwongen deden we een aantal gastcolleges online, maar
dat bleek een prima manier om door te kunnen gaan.
Weliswaar konden vanwege Corona maatregelen minder mensen per keer komen, en
konden we minder vaak op pad, we zijn toch tevreden met het resultaat. Een ieder die
(online) aanwezig is bij het programma vertelt de boodschap door en een aantal deelnemers
schrijft erover op social media. Zo is het bereik minimaal vele malen groter dan het aantal
mensen dat de bijeenkomsten bezoekt.
Een indruk van de Tour d’Amour:
https://youtu.be/vuJho8uiU8k
Overzicht uitvoering Tour d’Amour
06-jan Brentano Amstelveen Huis de Poel
16-jan Hoge School Rotterdam verplk, fysio, logo, ergo
14-feb Sol De Banier
17-sep Sol de Banier 2
08-okt Bibliotheek Gouda ism Regenboog Aliantie Gouda
Hoge School Rotterdam verplk, fysio, logo, ergo, gezondheidskunde
29-okt ONLINE
04-nov Hoge School Rotterdam Verpleegkunde ONLINE
17-nov Albeda College ONLINE
24-nov Albeda College ONLINE
30-nov WMO Radar, theater de Lugt Overschie
Hoge School Rotterdam verpleegkunde, fysio, logo, ergo,
10-dec gezondheidskunde ONLINE

Filmportretten

De transgender filmportretten die Empowerment Foundation samen met Seenik maakte, zijn
te zien geweest in een expositie in de Centrale Bibliotheek van Utrecht in een samenwerking
met het What You See Festival (november 2020). De makers waren ook te gast tijdens een
special over gender waarin een van de filmportretten in première ging.
www.transgenderouderen.nl
Love = Love
In November vond ook het project Love = Love plaats. Georganiseerd door COC Haaglanden
namen 16 deelnemers online deel aan het project waarin uitwisseling van verhalen en
ervaringen en ontmoeting centraal staan.
Love = Love is een bijzonder project van Roze 50+ en Empowerment Foundation.
Waarom bijzonder? Omdat het project LHBTIQ+ jongeren én ouderen samenbrengt.

Rainbow Leesclub
Bibliotheek Zoetermeer organiseerde in samenwerking met de Empowerment Foundation
de Rainbow leesclub. Online gingen mensen met de auteur in gesprek over de publicaties
van de Stichting Nieuwe Namen en Stormachtig Stil.
Foto expositie
De foto expositie Stormachtig Stil met portretten van LHBT ouderen was in oktober te zien in
Bibliotheek Westland, Locatie De Lier.
Publicaties
De Empowerment Foundation werkt ook aan publicaties als middel om de verhalen van
onbekende groepen bekend te maken. De diverse boeken die de afgelopen jaren zijn
gemaakt hadden ook dit jaar belangstelling.
Samenwerkingspartners
In 2020 werkte de Empowerment Foundation samen met o.a. Gemeente Rotterdam,
Gemeente Den Haag, Roze 50+ Nederland, Roze 50+ Zeeland, Anti Discriminatie Bureau
Zeeland, Seenik, ANBO, Bibliotheek Zoetermeer, COC Haaglanden.
In de Media
Het werk van de stichting is ook in 2020 in de media geweest. Enkele voorbeelden:
https://www.ad.nl/den-haag/tour-langs-verzorgingshuizen-maakte-tongen-los-ouderenmet-pijn-omdat-ze-het-leven-niet-echt-geleefd-hebben~acbbae4f
https://zizomag.be/interviews/eveline-van-de-putte-over-stormachtig-stil-het-gaat-mij-nietom-begrijpen-maar-om-respect
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/roze-50-slaakt-noodkreet-dringend-extra-mensennodig-om-zeeuwse-lhbti-ouderen-tehelpen~a1692cd7/?fbclid=IwAR2cIx6DyoxrYLj84y4P68tbX5fUhY1j97Zk_L4iSIFVn8daGIHFODk
tZa8

