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Persbericht: Marcia Poelman nieuwe voorzitter van Het Roze Huis

Het Roze Huis – çavaria Antwerpen, de Antwerpse provinciale koepel van holebi- en
transgenderverenigingen, gaat met een sterke ploeg een nieuwe bestuursperiode tegemoet.

Op de Algemene Vergadering van Het Roze Huis – çavaria Antwerpen werd Marcia Poelman unaniem
verkozen tot nieuwe covoorzitter. In die hoedanigheid volgt ze Leonie Nelissen op. Met coördinator
Chloé Lenaerts blijft het dus vrouwen aan de top in Het Roze Huis. Althans voorlopig want Het Roze
Huis gaat de komende maanden op zoek naar een tweede covoorzitter om de ploeg te versterken.

“Ik ben erg blij dat ik samen met een fijne ploeg ons intern vernieuwingstraject in de steigers heb
kunnen zetten.”, zegt Leonie, ex-voorzitter en bestuurder van Het Roze Huis. “Ik heb alle vertrouwen
in Marcia Poelman om de fakkel over te nemen.”

“Marcia draait hier al een hele tijd mee”, vult Chloé Lenaerts, coördinator van Het Roze Huis, aan.
“Als woordvoerder heeft ze al bewezen Het Roze Huis gedreven en met kennis van zaken te
vertegenwoordigen.

De kersverse covoorzitter is naast woordvoerder en bestuurder vooral actief geweest rond het
interculturaliseringstraject van Het Roze Huis. Als socioloog heeft ze in het verleden ook onderzoek
gedaan rond holebi thema’s. Meer bepaald naar agressie tegen holebi’s en naar de positie van
holebi’s met niet-Belgische roots.

“Antwerpen is een fantastische plek om te leven als holebi of transgender, onder meer omwille van
het rijke verenigingsleven. Maar er zijn zeker nog pijnpunten. Holebi’s en transgenders krijgen nog
steeds te maken met vooroordelen, met agressie. Onze doelgroep heeft ook specifieke noden op vlak
van welzijn, denk maar aan de cijfers met betrekking tot suïcide of HIV. Samen met partners uit het
onderwijs, de stedelijke administratie, het middenveld… willen we daar onze schouders onder blijven
zetten”, aldus de nieuwe covoorzitter.

“We staan voor boeiende tijden met Het Roze Huis. Onze convenant met de stad is verdubbeld, er
wordt dus terecht wat van ons verwacht. Recent stelden we de website www.holebipioniers.be voor
en er staan voor dit jaar heel wat nieuwe projecten op stapel zoals een queer arts festival en een Lweek voor lesbiennes. Uiteraard heb je daar financiële middelen voor nodig, maar we zouden
nergens staan zonder onze erg geëngageerde personeelsleden en super enthousiaste vrijwilligers. Ik
kijk er naar uit om mijn steentje de komende jaren bij te dragen.”

