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15.05 uur Gesprekken LHBT-organisaties
Diverse organisaties van de Info Promenade aan het woord. Meer dan Gewenst is een 
stichting van en voor lesbo(wens)moeders en homo(wens)vaders. De Kringen heeft regionale 
groepen die in een kring bĳ elkaar komen (vaak bĳ iemand thuis) om te praten over diverse 
LHBT-onderwerpen. Roze Maatjes van het COC Limburg zet zich in om vrĳwilligers te 
koppelen aan roze ouderen die vaker in een isolement komen door het taboe op homoseksu-
aliteit bĳ generatiegenoten. Orpheus is een vereniging voor hulpverlening bĳ homo/biseksu-
aliteit in man-vrouw relaties.
  
15.30 uur Pauze

16.00 uur Muziekomedie van Niena Bocken die in- en naast muziek, comedy maakt en in 
2012 het Nationaal COC Songfestival won.

16.15 uur Kleurplaat Prĳsuitreiking “Kleurboek Gezinsdiversiteit Every Colour of the Rainbow”

16.25 uur Maarten van den Berg - Gedicht “Zaterdag”

16.30 uur Gesprek LHBT jongeren
Negatieve reacties van leeftĳdsgenoten, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt 
LHBT-jongeren kwetsbaar voor onder meer depressie. De coming out blĳft voor velen een 
moeilĳk proces. Over dit proces praten we met Maurits Boote die bĳ Movisie onderzoek doet 
naar LHBT jongeren, ExpresZo, de jongerenvereniging van het COC en Jong&Out, die voor 
jongeren t/m 18 jaar activiteiten organiseren. Verder te gast moeder en dochter Lea en Loena 
Maas. Moeder Lea schreef het onlangs verschenen boek “Wordt mĳn zoon mĳn dochter?”.

17.00 uur Pauze
 
17.30 uur Talk LGBT, International and Human Rights
This talk in English is about LGBT rights all over the world. We will talk about situations in 
different countries with somebody of Amnesty International, Gerrit-Jan Meulenbeld chairman 
of COC Maastricht and some international students of the Maastricht LGBT Student Communi-
ty. The problems of gay asylum seekers will also be addressed. And special guest on stage is 
Mike Jackson who has been invited by the FNV (Dutch Labour Union). He was one of the 
characters portrayed in the film “Pride”.

18.15 uur Singer songwriter Floortje Hover met eigen nummers 


