
Den Haag zet zich in voor emancipatie roze ouderen 
Tour d’Amour Leiden  

 

 
 
 

Wat bieden wij? 
- een boeiende ochtend/middag/avond  o.l.v. Eveline van de Putte, soms ondersteunt door 

een roze oudere die zijn/haar ervaringen vertelt. Eveline gaat met de zaal in gesprek en zal 
stukjes voorlezen uit het boek, 

- 1 boek Stormachtig Stil, levensverhalen roze ouderen 
- mogelijkheid voor de bezoekers om een gesigneerd boek aan te schaffen, 
- informatie over de Roze Loper en andere belangrijke zaken voor en over roze ouderen, 
- een fotoverslagje van de activiteit. 

 

Wat vragen wij van de instelling? 

- een ruime, gezellige zaal en koffie, thee, etc. voor de bezoekers en sprekers, 

- versterking voor het geluid (bij voorkeur draadloos), 

- PR voor de activiteit. Zowel voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers. Maar ook 

belangstellenden uit de buurt, familie en vrienden van bewoners, andere professionals uit 

het netwerk, etc. zijn welkom. 

 

Kosten: 95,00 voor de projecten van Empowerment Foundaation 

 

Interesse om mee te doen?  Stuur dan een mailtje naar eveline@empowermentfoundation.nl of bel: 

06 – 28393014 

www.empowermentfoundation.nl en www.evelinevandeputte.com 

 

Het project 

 
Nog te veel roze ouderen durven nog steeds niet zich zelf te zijn in hun 
eigen woonomgeving. Dat komt niet alleen door onkunde en soms zelfs 
respectloos gedrag van medewerkers in de zorg, ook door onbegrip van 
hun leeftijdgenoten. De Tour d’Amour, wil met behulp van schrijfster 
Eveline van de Putte en haar boek Stormachtig Stil, levensverhalen van 
roze ouderen, die kloof van taboes en onwetendheid overbruggen door  
de dialoog aan te gaan over seksuele diversiteit. Dit zowel met 
(vrijwillige) medewerkers uit de zorg en hun bewoners, maar ook met 
studenten, migranten-, en welzijnsorganisaties, kerken en 
ouderenbonden. 

Hierdoor willen het bekende ‘onbekend maakt onbemind’ veranderen in 
de leus: Liefde is een recht voor iedereen, zodat ook roze ouderen veilig 
en gelukkig, gezond ouder kunnen worden! 

De Tour d’Amour Leiden is mogelijk gemaakt door Gemeente Leiden 
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