Rozeneiland: een fijn thuis
voor oudere LHBTQIA+ ’ers

Dr. Sarphatihuis, Verpleeghuis / afdeling LHBTI, Roetersstraat 2 / Rozeneiland
1018 WC Amsterdam, T 020 554 04 04
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of via e-mail: adviesenplaatsing@amsta.nl.

020 589 00 50 / adviesenplaatsing@amsta.nl

 لوح تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا ديرت لهRozeneiland وأ ايفتاه لصتا ؟ةلوج لمعل ةرم تاذ مودقلا وأ
نئابزلا ةمدخ بتكم ىلإ ينورتكلإ ديرب ةلاسر لسرأ: 0205890050/ adviesenplaatsing@amsta.nl

Facebook.com/Amsta (wonen, zorg en welzijn)
Twitter.com/@AmstaZorg
Youtube.com/amstazorg
Linkedin.com/company/amstazorg
Instagram.com/amstazorg
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Het Dr. Sarphathuis is een van de Roze Loper-
locaties van Amsta. Het Dr. Sarphatihuis ligt
centraal, midden in de stad en is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Meer informatie:
www.amsta.nl

Gewoon
jezelf kunnen zijn

Verpleeghuis
Dr. Sarphatihuis
LHBTQIA+-afdeling
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 een terras met uitzicht op een
rustige gracht. Een plek waar mensen tot rust
kunnen komen en toch kunnen deelnemen
aan het stadsleven. Het Dr. Sarphatihuis is er
voor alle oudere inwoners van Amsterdam.

Een thuis voor oudere LHBTQIA+’ers
Zo’n 8,5% van de bevolking in Amsterdam
is homoseksueel, lesbisch, biseksueel,
transgender of interseksueel
(LHBTQIA+’er). Toch ligt het percentage
LHBTQIA+-bewoners in verpleeghuizen in
Amsterdam lager. Onderzoek wijst uit dat
homoseksualiteit bij sommige ouderen
nog steeds een taboe is. Een deel van
deze roze senioren blijkt angstig voor
afwijzing en uitsluiting door bewoners en
medewerkers van een verpleeghuis. Deze
senioren blijven daarom thuis wonen of
gaan opnieuw ‘de kast’ in.
Bij Amsta vinden we het belangrijk dat
iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan
zijn. Daarom is Rozeneiland opgericht,
een woning voor LHBTQIA+’ers. Zodat
ook LHBTQIA+-ouderen kunnen wonen
en leven op een manier die past bij hun
verleden, gewoontes, thuissituatie en
geaardheid. Natuurlijk houden we ook
rekening met de verschillende geloofsovertuigingen. Respect, acceptatie en
veiligheid staan bovenaan. De medewerkers van Rozeneiland zijn open minded
en voelen zich verbonden met de
LHBTQIA+-gemeenschap. Ze zijn bovendien geschoold in de verzorging van
mensen met HIV of hepatitis. Dat maakt
het makkelijker om met elkaar in gesprek
te gaan. Over vroeger, het leven nu en de

wensen op het gebied van zorg. Het
activiteitenprogramma wordt in overleg
opgesteld zodat het goed aansluit bij de
behoeftes van de LHBTQIA+’ers. We
houden ook rekening met voedingswensen: vegan, halal en andere dieetwensen.
Onze kok maakt dagelijks vers de maaltijden klaar.

Dr Sarphatihuis Nursing Home
LHBTQIA+ Department, Rose Island
Living somewhere nice when you can’t be
at home. A nursing home with a pink section
for lesbians, homosexuals, bisexuals and
transgenders (LGBTQIA+). A place where you
can be yourself and don’t have to explain how
you have lived your life.

Zorgprofiel
In het Dr. Sarphatihuis is iedereen met de
juiste indicatie van harte welkom. Je
komt er bewoners tegen uit alle lagen,
culturen en achtergronden van de
bevolking, dat is een van de charmes van
het huis. U kunt in het Dr. Sarphatihuis in
principe terecht met alle WLZzorgprofielen voor beschermd wonen.

Centre de soins Dr. Sarphatihuis, Département LHBTQIA+, L’île des roses
Vivre dans un endroit agréable quand ce
n’est plus possible chez soi et que des soins
deviennent nécessaires. Une maison de
repos avec une section rose pour lesbiennes,
homosexuelles, bisexuelles, transgenres et
intersexes (LHBTQIA+) un endroit où vous
pouvez être vous-même, et où vous n’avez
pas à expliquer la manière dont vous avez
vécu votre vie.

Roze Loper
Een Roze Loper is het
certificaat voor
zorginstellingen en
welzijnsorganisaties 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.

 الجزيرة الوردية،LHBT  قسم، رسفايت للرعاية.دار د
 دار.العيش يف مكان لطيف عندما ال ميكنك أن تكون يف املنزل
رعاية ذو قسم وردي مخصص للسحاقيات واملثليني ومزدوجي
.)LHBT( امليل الجنيس واملتحولني جنسيا
مكان ميكنك فيه أن تكون كام أنت وال تضطر فيه إىل رشح
.كيف مألت حياتك وعشتها

