
WE ZIJN NU AL HARD BEZIG MET ONZE EXPOSITIE IN
OKTOBER

Een gesprek met de coördinator van Radar, Rob Stoop.

In oktober organiseren we maar liefst twee weken acties rondom de Nationale
Coming Out Day. Daar zijn we nu al hard mee bezig, en we werken daarbij samen
met een communicatiebureau, INVISIBLE.
Een van de acties is een mooie fototentoonstelling. We hebben als het gaat om
veiligheid en de LHTBI-gemeenschap echt een verhaal te vertellen. We weten dat
er onder de radar van alles speelt, maar in het domein van de zorg en welzijn of
rondom de woningbouwcorporaties. We krijgen relatief weinig klachten binnen,
maar dat zegt niet zo heel veel. Schaamte speelt hierbij een grote rol.
We werken actief met rolmodellen, uit de bi en transseksuele hoek. Met filmpjes
erbij hopende we meldingsbereidheid te versterken. Onze acties starten vanaf 11
oktober. Het aardige is dat we nu ook met de bioscoop aan tafel zitten, of zij kunnen
aanhaken. Ook kijken we naar samenwerking met de bibliotheek.

In onze droom wordt Roosendaal een echte regenboogstad, waar het ook lukt dat
sportverenigingen mee aanhaken. We zijn tevreden met de gemeentelijke steun op
dit punt. Maar we kijken ook naar domeinen als de politie. Gelukkig hebben we daar
contacten, maar is natuurlijk ook nog een wereld te winnen.
Het is een aardig idee om nog meer te zoeken naar de verbinding met kunst en
cultuur. Wij weet kunnen we een opdracht uitschrijven, met bijvoorbeeld
amateurkunstenaars.
Qua issue kalender zijn natuurlijk wel meer momenten te bedenken. Het loont om
daar met partners nog meer in op trekken. Zo is voor ons ook een thema de rol en
inzet van ervaringsdeskundigen.

COMMUNICATIE SUGGESTIES
1 De expositie in oktober al een publicitaire aanloop geven
2 Aandacht voor de rol van
3 Gemeente breed debat over Roosendaal als echte regenboogstad


