NIEUWSBRIEF
Jaargang 2020 #2

INHOUD

Beste vrijwilliger, donateur en
belangstellende,
Voor je ligt de tweede nieuwsbrief van
Transvisie in 2020. In deze nieuwsbrief
hebben we gekozen voor korte artikelen.
We kregen namelijk feedback dat de
nieuwsbrieven wel erg lang waren.

Nieuws van Transvisie
1. Transgender infopunt NL
2. Els Schijf is Ridder in de Orde van OranjeNassau!

Wil je voor een volgende nieuwsbrief een
bijdrage leveren? Heel graag! We kijken uit
naar jullie tips, verslagen of
ervaringsverhalen. Stuur je bijdrage naar:
redactie@transvisie.nl.

3. Corona en groepsbijeenkomsten
4. Discriminatie
5. Portefeuillehouder onderling contact
6. Transvisie website, is die eigenlijk wel nodig?

Veel leesplezier,

In de media
7. Behoefte aan een praatje?

Het bestuur en de redactie van
Transvisie

8. Stedelijk Museum Schiedam lanceert podcast
over lhbti-gemeenschap

Ervaringsverhalen
9. Ervaringsverhaal: dochtershower

Om te lezen
10. Levensverhaal Sabrina ter Horst
11. Vrouw met ballen
12. Freakshow
13. Een transgender konijntje
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1. Transgender infopunt NL (^ Inhoud)
Van: Carien van Rijn, bestuur
Op 2 juni 2020 is het Transgender infopunt NL gestart. Dit is
een mooie samenwerking tussen Transvisie en TNN
(www.transgendernetwerk.nl), zodat iedereen vanaf nu bij één
telefoonnummer terecht kan voor alle transgender-vragen.
Medewerkers van beide organisaties beantwoorden vragen, op
werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is:
085-1303846.
De voordelen:
 Er is één aanspreekpunt.
 Ondanks Corona dagelijks bereikbaar.
De verbeteringen:
 Betere kwaliteit door een werkinstructie met afgewogen antwoorden op veelvoorkomende
vragen.
 Betere afstemming tussen TNN en Transvisie.
Wat verandert er niet?
 Het transvisieteam beantwoordt e-mails aan info@transvisie.nl of informatiepunt@transvisie.nl.
 We blijven bereikbaar op het Transvisienummer 030 410 02 03. Dit is (vanwege Corona)
doorgeschakeld naar Transgender infopunt NL of naar de voicemail. Je wordt zo nodig
teruggebeld.

2. Els Schijf is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!(^ Inhoud)
Van: Mariëlle Plaisier, medewerker redactie
Els Schijf, onze medewerkster bij het informatiepunt en de
redactie, heeft op 24 april 2020 van de burgemeester van
Utrecht gehoord dat het ‘de koning heeft behaagd haar de
koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje
Nassau, toe te kennen’.
Een lintje is een formele manier waarop de samenleving haar
waardering uit voor iemand die zich heeft ingezet voor die
samenleving. Als iemand een lintje verdient, is Els het. Els,
nogmaals hartelijk gefeliciteerd!!!
Wat Els heeft gedaan voor Transgender mensen, en nog
steeds doet, is in (terechte!) lovende woorden te vinden op
Facebook en:
https://www.transvisie.nl/koninklijke-onderscheiding-voor-onzeels-bij-de-jaarlijkse-lintjesregen/
https://www.transgenderinfo.nl/lintje-voor-els-schijf-voor-inzet-transgender-kinderen/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/onderscheidingen/koninklijke-onderscheidingen/
https://www.gaykrant.nl/2020/04/27/lintjesregen-leidt-tot-diverse-roze-ridders/
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3. Corona en groepsbijeenkomsten(^ Inhoud)
Van: Jean Lautenslager, bestuur
Als gevolg van Corona liggen de groepsbijeenkomsten al enige tijd stil. Nou ja stil, dat is niet
helemaal waar. Verschillende groepen zijn inmiddels digitaal gegaan. Bezoekers vinden fysieke
groepen fijner, maar nu dat niet kan, zijn ze erg blij dat Transvisie digitale bijeenkomsten
organiseert.
Donderdag 28 mei hebben de groepen gebrainstormd met elkaar en met de portefeuillehouders uit
het bestuur. Algemeen leefde de overtuiging dat we nog geen fysieke binnen-bijeenkomsten
kunnen organiseren. Daar werden verschillende redenen voor aangevoerd, die vooral te maken
hebben met de gedragsregels vanuit het RIVM.
De contactpersonen gaven aan graag een richtlijn uit het bestuur te ontvangen over bijeenkomsten
in deze Corona-tijd.
Na consultatie van de contactpersonen zijn de richtlijnen voor juni en juli vastgesteld:
 Fysieke groepsbijeenkomsten binnen: niet toegestaan.
 Fysieke groepsbijeenkomsten in de open lucht: vanaf 1 juli 2020 zijn kleine bijeenkomsten in
de open lucht toegestaan als de groepsleiding en de bezoekers daarvoor kiezen. De volgende
voorwaarden moeten strikt worden nageleefd:
1. Maximaal 12 personen totaal.
2. Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen personen bewaren.
3. Bezoekers melden zich vooraf aan.
4. De activiteit vindt plaats op een rustig moment van de dag.
5. De activiteit vindt plaats in een rustige omgeving.
6. De groepsleiding informeert bij aanvang of een bezoeker klachten heeft.
7. Alle aanwezigen houden zich aan de regels van het RIVM over thuisblijven bij klachten,
geen fysiek contact, afstand bewaren, handenwassen etc.
Transvisie roept alle groepen op hun binnen-bijeenkomsten om te zetten naar onlinebijeenkomsten. Transvisie faciliteert daarbij d.m.v. toegang tot het platform Zoom, onlinetrainingen
door PGO en technische ondersteuning op verzoek door Ian en Rachel.
Workshops over onlinebijeenkomsten
PGO Support geeft in juni en juli twee workshops van twee sessies van 1,5 uur speciaal aan
Transvisiebegeleiders over het organiseren en leiden van een digitale bijeenkomst. Deze
workshops zijn inmiddels vol.
Ben je begeleider van een groep, leid je gesprekken en heb je interesse in zo’n workshop? Meld je
dan snel aan bij jean.lautenslager@transvisie.nl. Bij voldoende aanmeldingen proberen we een
derde workshop voor Transvisiemedewerkers te organiseren.

4. Discriminatie (^ Inhoud)
Helaas komt discriminatie van transgender mensen nog altijd voor. Wat kun je als begeleider
betekenen voor een bezoeker die discriminatie ervaart? Je kunt de bezoeker verwijzen naar
organisaties die daar veel expertise mee hebben, zoals:
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•
•
•
•
•

Regionale meldpunten discriminatie. Bij deze meldpunten zitten mensen die kunnen
adviseren of bemiddelen.
Meld discriminatie NU app. Gemeenten hebben deze app ontwikkeld om meldingen over
discriminatie te ontvangen.
TNN. https://www.transgendernetwerk.nl/ons-werk/melddiscriminatie/
Plaatselijke politie. Vraag of er een medewerker is die onderdeel
uitmaakt van het team ‘Roze in Blauw’.
Rechter. Soms gaat de discriminatie zo ver dat je wilt dat een
rechter uitspraak doet. Het college van de Rechten van de Mens
heeft inmiddels diverse uitspraken gedaan over discriminatie van
transgender personen.

Kijk ook eens op de discriminatie pagina op onze website:
https://www.transvisie.nl/transitie/algemeen/discriminatie/

5. Portefeuillehouder onderling contact (^ Inhoud)
Van: Jean Lautenslager, bestuur
Met ingang van 1 juni 2020 stopte Jan Okhuijsen als bestuurslid ‘onderling contact’(individueel
contact en groepsbijeenkomsten). Jan blijft coördinator individueel contact. We zoeken een nieuw
bestuurslid voor deze portefeuille. Jean en Carien nemen deze portefeuille tijdelijk waar.
Carien:
 Individueel contact
 Go
 Transgendercafé Enschede
 (H)Erkenning
 Vrouwengroep
 Groep Transgender en geloof
Jean:






Mannengroep
Genderhome Groningen
TransAnders
BrabantseWalgroep
Jongvolwassenengroep

6. Transvisie website, is die eigenlijk wel nodig?(^ Inhoud)
Van: Jean Lautenslager, bestuur
Rare vraag eigenlijk in deze tijd, immers alles en iedereen heeft een website. Toch goed om eens
even onder de motorkap te kijken.
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De website is het afgelopen jaar ca. 180.000 keer bezocht door ca. 125.500 bezoekers. Daarbij
zijn 310.250 pagina’s bezocht. Hieronder volgt de top tien meest bezochte pagina’s (in afgeronde
cijfers):
1. Homepagina
33.000 bezoeken
2. Operaties
20.000 bezoeken
3. Hormonen
12.000 bezoeken
4. Daadwerkelijke transitie
09.000 bezoeken
5. Non-binair
08.500 bezoeken
6. Ontmoetingen in NL
06.700 bezoeken
7. Zorgverzekeringen
06.300 bezoeken
8. Kinderwens
05.700 bezoeken
9. Naamswijziging
05.000 bezoeken
10. Intimiteit
04.000 bezoeken
Zie je iets op de website dat verouderd is, mis je een onderwerp? Laat het ons weten,
redactie@transvisie.nl.

7. Behoefte aan een praatje?(^ Inhoud)
Van: Mariëlle Plaisier, medewerker redactie
LHBTI+ Steun is een nieuw initiatief. Het is
platform van vrijwilligers om steun te
bieden aan de LHBTI+ community in deze
moeilijke tijd met minder (fysieke)
contacten. Als je behoefte hebt aan een
praatje, kun je chatten of bellen.
Website: https://www.lhbtisteun.nl/
Natuurlijk heeft Transvisie ook
mogelijkheden voor individueel contact:
https://www.transvisie.nl/lotgenotencontact/contact/
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8. Stedelijk Museum Schiedam lanceert podcast over lhbtigemeenschap (^ Inhoud)
Schiedam speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de
lhbti-gemeenschap in Nederland. De stad staat te boek als de
plek waar Jillis Bruggeman (1750-1803) ter dood werd
gebracht, vertelt Sanne van Daele, stagiair van het Stedelijk
Museum Schiedam. Zijn misdaad? Hij viel op mannen. In het
tweede seizoen van de podcast In Schiedam duikt Van Daele
in het heden en verleden van de Schiedamse lhbtigemeenschap. Je kunt de podcast vanaf 15 mei 2020
beluisteren.
Historisch fout
Jillis Bruggeman is de laatste persoon die in Nederland om zijn
seksuele voorkeur ter dood is gebracht. De galg waaraan hij stierf, bevindt zich in de collectie van
het Stedelijk Museum Schiedam. 'Ik vind het heel mooi dat je als gemeente iets historisch fout,
recht zet', zegt cabaretière Claudia de Breij in de eerste aflevering. Ze kreeg dit jaar de Jillis
Bruggeman Penning.
Je kunt de podcast beluisteren via je podcastapp (zoekterm: In Schiedam) of via de website van
het museum. Daar vind je ook seizoen 1 over de Hoogstraat, de straat waaraan het museum zit.

9. Ervaringsverhaal: dochtershower (^ Inhoud)
De oproep voor kopij is beantwoord door Edith, de trotse
moeder van Emma.
Edith schilderde Stitch voor Emma: ‘Wij zijn Disneyfans en
Emma houdt van Stitch.’
Zij tekende ook het geboortekaartje met prachtige symboliek:
‘Stitch deed zijn jasje uit d.m.v. een rits en daardoor kwam
Angel (de vrouwelijke versie) voor de dag.’
Op haar 21e verjaardag is Emma officieel Emma geworden.
Reden voor dochtershower: ‘We zijn trots op haar en wilden
dit iedereen laten weten. Het was meteen duidelijk voor
iedereen dat we vanaf toen van iedereen verwachtten dat ze
haar bij haar naam gingen noemen. Het was voor Emma een
erkenningsfeest. Ik mag zijn wie ik altijd al was.’
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10. Levensverhaal Sabrina ter Horst (^ Inhoud)
Gratis lezen: het levensverhaal van Sabrina ter Horst. Sabrina (1940)
voelde zich al sinds haar vierde prettiger in meisjeskleding.
https://roze-ouderen.ihlia.nl/levensboeken/de-collectielevensverhalen/sabrina-ter-horst/

11. Vrouw met ballen(^ Inhoud)
'Weet jij wat genderdysforie is?' Met die vraag brengt Carly een drastische
ommekeer in het leven van Fem teweeg. Hij onthult hiermee het geheim dat
hij al 49 jaar met zich meedraagt: Carly is een vrouw geboren in het lichaam
van een man.
‘Vrouw met ballen’ door Fem Canes.

12. Freakshow(^ Inhoud)
Een nieuw, YA boek. Eén van de hoofdpersonen in dit boek is Erin Daly, een
trans meisje. Gaandeweg wordt in het boek duidelijk welke weg zij heeft
afgelegd, en hoe zij steeds dichter bij zichzelf is gekomen. In eerste instantie
is Freakshow ‘gewoon’ een spannend boek, maar daarnaast is het ook een
boek met verhalen over jongeren die aarzelend hun weg zoeken in het leven.
‘Freakshow’ door Barbara M. Veenman

13. Een transgender konijntje(^ Inhoud)
Leuk om voor te lezen!
Karel is een cavia en hij woont op de kinderboerderij. Daar zit hij in de
knuffelweide, samen met andere cavia’s en de konijnen. Karel voelt zich
eigenlijk een konijn, een meisjeskonijn nog wel. Karlijn, zo zou Karel willen
heten.
‘Karlijn, het konijn in een caviavacht’ door Patricia van Laerhoven.
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