Persbericht

Het Roze Huis organiseert een week voor lesbiennes en bivrouwen
Speeddating voor vrouwen die van vrouwen houden
Hoewel er in Vlaanderen heel wat feestjes, bars en activiteiten gericht zijn op een gay publiek, vind je
amper ontspanningsmogelijkheden gericht op lesbiennes en bivrouwen. En dat terwijl de cijfers rond
welzijn en suïcide uitwijzen dat deze groep nood heeft aan zelfversterking en een verhoogd welzijn.
Daarom organiseert Het Roze Huis-çavaria Antwerpen van 7 tot 16 november een L-Week met
activiteiten voor vrouwen die van vrouwen houden.
Lesbiennes en bivrouwen organiseerden sinds de jaren ’80 lesbiennedagen. Met het stopzetten van
opvolger de L-Day in 2013 kwam er een einde aan specifieke ontmoetingsdagen voor deze
doelgroep. Om een waardig alternatief aan te bieden, start Het Roze Huis in Antwerpen dit najaar
met een nieuw initiatief. “Met de L-Week biedt Het Roze Huis met de steun van de stad Antwerpen
een tiendaags platform aan waar verenigingen en commerciële partners samen activiteiten
organiseren”, aldus Chloé Lenaerts, coördinator van Het Roze Huis. “Met deze activiteiten willen we
heel wat ontmoetingsmogelijkheden voorzien voor vrouwen die (ook) van vrouwen houden en hen
versterken in hun welzijn.”
Eén van de hoogtepunten van de L-Week is een kookworkshop met Amber De Wispeleir, winnaar van
Mijn Restaurant. Er is tijd voor ontspanning met verschillende sportactiviteiten als zwemmen,
wandelen en meditatie en op cultureel vlak spelen Het Roze Huis en haar partners verschillende films
en brengen ze literatuur. Bij de fuiven is het uitkijken naar een bijzondere dansnamiddag voor 50plussers en de allerlaatste Cafedelove in de Red&Blue. In het laatste weekend van de L-Week is er in
samenwerking met de Vlaamse koepel çavaria de L-Spot, die sterk inzet op zelfversterking, en een
heuse speeddating, enkel voor vrouwen.
Je vindt alles over de activiteiten van de L-Week op de website van Het Roze Huis:
http://www.hetrozehuis.be/l-week.

Niet voor publicatie:
Contactpersoon:
Thomas Jans
Communicatiecoördinator
03/288.00.84
Thomas.jans@hetrozehuis.be
www.hetrozehuis.be
Meer over “Het Roze Huis - çavaria Antwerpen”
Met meer dan dertig aangesloten holebi- en transgenderverenigingen vervult Het Roze Huis-çavaria
Antwerpen een belangrijke rol binnen de Vlaamse holebi- en transgenderbeweging. Met meer dan
150 vrijwilligers en een klein professioneel team werkt de organisatie aan de aanvaarding van het
holebi- of transgenderzijn, ook bij minderheden in onze samenleving zoals allochtonen en ouderen.
Met al die verenigingen, een eigen werking en een huis aan de Draakplaats, wil Het Roze Huis-çavaria
Antwerpen er zijn voor elke holebi, transgender en sympathisant in de provincie Antwerpen.
Let op! De volledige naam van de vereniging is ‘Het Roze Huis-çavaria Antwerpen’, maar u mag ook
verkort ‘Het Roze Huis’ gebruiken. We zijn een organisatie in de stad en provincie Antwerpen, die op

Vlaams niveau nauw samenwerkt met de grotere koepelvereniging ‘çavaria’, maar werken wel
onafhankelijk. Çavaria komt van ‘ça va’ en ‘varia’, en schrijft u dus met de franse ‘ç’, en mag u met
kleine letter schrijven.

