
de LHBTI-woning
in het Dr. Sarphatihuis

Rozeneiland



Rozeneiland
Wonen op een fijne plek in  

de stad, in een huis met een 

Amsterdams karakter. Een huis 

waar je jezelf kunt zijn en de 

zorg krijgt die je nodig hebt. 

Dat kan in het Dr. Sarphatihuis, gevestigd in een 
eeuwenoud, monumentaal pand in de Plantage, 
op loopafstand van de Hortus en Artis. De sfeer 
van het gebouw, met de fraaie gevels, de 
prachtige tuinen en de statige regentenzalen is 
bewaard gebleven. Ook de ligging van het 
gebouw is bijzonder. Met aan de voorkant de 
levendige Roetersstraat, en aan de zijkant 
uitzicht op een rustige gracht. Een plek waar 
mensen tot rust kunnen komen en toch kunnen 
deelnemen aan het stadsleven. 



Een thuis voor oudere LHBTI’ers
Zo’n 8,5% van de bevolking in Amsterdam 
is homoseksueel, lesbisch, biseksueel, 
transgender of interseksueel (LHBTI-er). 
Toch ligt het percentage LHBT-bewoners 
in woonzorgcentra in Amsterdam lager. 
Onderzoek wijst uit dat homoseksualiteit 
bij sommige ouderen nog steeds een 
taboe is. Een deel van de roze senioren 
blijkt angstig voor afwijzing en uitsluiting 
door bewoners en medewerkers van een 
woonzorgcentrum. Deze senioren blijven 
daarom thuis wonen of gaan opnieuw ‘de 
kast’ in. 

Het Dr. Sarphatihuis wil een woonvoor-
ziening zijn voor alle oudere inwoners van 
Amsterdam. Daarom is  Rozeneiland 
opgericht, een woning voor LHBTI’ers. 
Zodat ook LHBTI-ouderen kunnen wonen 
en leven op een manier die past bij hun 
verleden, gewoontes, thuissituatie en 

geaardheid. De medewerkers van Rozenei-
land hebben een open mind en voelen zich 
verbonden met de LHBTI-gemeenschap. 
Dat maakt het makkelijker om met elkaar 
in gesprek te gaan. Over vroeger, het 
leven nu en de wensen op het gebied van 
zorg. Ook het activiteitenprogramma 
wordt in overleg opgesteld. 

Zorgprofiel
In het Dr. Sarphatihuis is iedereen met de 
juiste indicatie van harte welkom. Je komt 
er bewoners tegen uit alle lagen van de 
bevolking, dat is een van de charmes van 
het huis. U kunt in het Dr. Sarphatihuis in 
principe terecht met alle WLZ-zorgprofiel-
en voor beschermd wonen. Daarnaast zijn 
ook mensen met een WMO beschikking 
voor beschermd wonen van harte welkom. 



Roze Loper
Het Dr. Sarphatihuis is een Roze Loper- locatie van Amsta.  
Een Roze Loper is het certificaat voor instellingen die aandacht  
besteden aan seksuele diversiteit.  
 
Door middel van vrolijke en informatieve activiteiten 
voor bewoners en korte trainingen voor personeel, 
creëren we met elkaar meer openheid en acceptatie  
van en voor iedereen.

Wilt u meer informatie over Rozeneiland 
of een keer langskomen voor een rond- 
leiding? Neem dan contact op met het 
Cliëntenservicebureau. Zij geven  
u informatie over de locatie, een rond- 
leiding, aanmelden en wachtlijsten.  
U kunt het Cliëntenservicebureau van 
maandag tot en met vrijdag bereiken via 
telefoonnummer  020 589 00 50 of via 
e-mail: adviesenplaatsing@amsta.nl



Het voelt  
gewoon net 

als thuis



Facebook.com/Amsta (wonen, zorg en welzijn)

Twitter.com/@AmstaZorg

Youtube.com/amstazorg

Linkedin.com/company/amstazorg

Instagram.com/amstazorg

Het Dr. Sarphatihuis ligt centraal, midden in de stad  

en is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Meer informatie: www.amsta.nl

A1
A10

A10

A9

A10

A9

A8

A5
A10

A4

A200

A9

A4

A5

A10

A2;A9

A2

1 : 78 117

2 km

Map data © OpenStreetMap contributors

Dr. Sarphatihuis  
Verpleeghuis 
Roetersstraat 2 
1018 WC Amsterdam 
T 020 554 04 04

Fotografen: Suzanne Blanchard en Guus Buitink

Het Dr. Sarphathuis is een van de  

Roze Loper-locaties van Amsta.


