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Uitgaan in de regio 

Deventer: Café Face It (www.cocdeventer.nl),
Café Burgerweeshuis (www.burgerweeshuis.nl), 
Bierencafé de Heks (www.deheks.nl), Danscafé 
Persée (www.persee.nl), Eetcafé de 7e Hemel 
(www.eetcafede7ehemel.nl)
Zutphen: Café Camelot, Café De Deur 
(www.cafededeur.nl), Grand Café Pierrot 
(www.grandcafe-pierrot.nl)
apeldoorn: Club Entrance 
(www.clubentrance.nl)
Zwolle: Café Oké, voor ontmoeting van 
homo-seksuelen met een (licht) verstandelijke/
lichamelijke beperking (zie www.coczwolle.nl),  
Inside Out Jongerencafé t/m 29 jaar 
(www.coczwolle.nl)
 

MoVIsIe, kennis en advies voor 
maatschappelijke ontwikkeling. 
De afdeling Lesbisch en homo-emancipatiebeleid 
van MOVISIE informeert, adviseert en ondersteunt 
overheden, organisaties (lokaal en regionaal) en 
burgers over hoe zij de situatie van homo-, lesbische, 
biseksuele en transgender (LHBT) burgers kunnen 
verbeteren. De medewerkers van MOVISIE beschik-
ken over ervaring en deskundigheid ten aanzien van 
emancipatiebeleid voor LHBT burgers en daarnaast 
over expertise op uiteenlopende thema’s, zoals op 
het gebied van hulpverlening, jongeren, migranten, 
ouderen en transgenders. De verschillende 
projecten waaraan MoVIsIe werkt, zijn te vinden 
op www.homo-emancipatie.nl.

Nuttige websites
 Gk platform www.gkplatform.nl

 roze zorg www.rozezorg.nl

 De roze Golf, radio oost
 www.rozegolf.dds.nl/wordpress/ 

 schorer www.schorer.nl

 sociaal cultureel werk en welzijn Deventer
 www.rastergroep.nl

 stichting Malaica
 Projecten voor acceptatie van homoseksuelen 
 in allochtone kringen. www.malaica.nl

 transgender Netwerk Nederland 
 www.transgendernetwerk.nl

 Instelling voor geestelijke gezondheidszorg 
 www.dimence.nl



GGD IJsselland
Bij de GGD IJsselland kunnen alle mannen die een 
relatie met mannen hebben, terecht voor een gratis 
en anonieme SOA/HIV test (1 x per half jaar) en 
voor gratis Hepatitis-B vaccinaties. Alle jongeren 
tot en met 24 jaar kunnen zich gratis en anoniem 
op SOA/HIV laten testen. Speciaal voor hen is de 
organisatie Sense het aanspreekpunt. Sense is 
het seksualiteitsspreekuur voor al je vragen over 
seksualiteit, je seksuele identiteit, zelfbeeld, 
seksuele oriëntatie en problemen bij het vrijen. 
Wil je een afspraak maken voor een SOA/HIV test 
of voor het Sense spreekuur, bel dan naar GGD 
IJsselland: 038 4281600 (ma t/m vr  9.30-12.00 
ma t/m do 13.30-15.00) en dan kun je in Deventer 
of Zwolle terecht. 
Zie ook www.ggdijsselland.nl 
of www.sense.info.

Niemand hoeft er binnen onze samenleving alleen 
voor te staan. Ook niet wanneer het gaat om het heb-
ben van homoseksuele gevoelens en het transgender 
zijn. Vandaar dat de gemeente en het COC Deventer 
gezamenlijk een sociale kaart aanbieden. Nuttig voor 
iedere stadsgenoot, die meer informatie wil over 
instanties en activiteiten, die homovriendelijk en 
respectvol zijn naar elke medemens. Als koploperge-
meente richt Deventer zich op het bespreekbaar ma-
ken van seksuele diversiteit, veiligheid voor homo’s 
op straat, in organisaties en op scholen. Ook voert 
zij beleid rond het tegengaan van discriminatie van 
homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen in 
onze regio. Samen met maatschappelijke organisa-
ties zijn afspraken gemaakt om iedere bewoner, jong 
of oud, auto- of allochtoon, een houvast te bieden, 
zodat zij haar weg kan vinden naar homovriendelijke 
instanties en verenigingen. Informatie over dichtstbij-
zijnde uitgaansgelegenheden, belangenorganisaties 
en specifieke hulpverleningsinstanties is in deze 
folder te lezen.

COC Deventer is actief in de regio Stedendriehoek en 
net daarbuiten. Het COC komt op voor de belangen 
van homo- en biseksuele mannen en vrouwen
en transgenders. Speciaal voor scholen 
en jongereninstellingen heeft COC Deventer een 
interactieve film gemaakt, gericht op alle jongeren 
van 12 tot 18 jaar. De film is opvraagbaar en geschikt 
voor vmbo, havo en vwo. De werkgroep ouderen 
besteedt aandacht aan haar doelgroep met onder 
meer een zondagmiddagsalon, iedere 3e zondag van 
de maand. Vanaf 2012 worden ook huiskamerbijeen-
komsten georganiseerd. Verder houdt zij zich bezig 
met de positie van homo-ouderen in verzorgings-
huizen, bijvoorbeeld door deelname aan het project: 
de Roze Loper. kijk voor meer informatie op de 
website: www.cocdeventer.nl.

Met psychosociale problemen rond homo-
seksualiteit en de coming out, kun je 
terecht bij Carinova. telefoon 0900-8662.

Carinova, maatschappelijk werk voor wie?
Iedereen kan bij het Algemeen Maatschappelijk 
werk van Carinova terecht. Oud of jong, getrouwd, 
samenwonend of alleenstaand, met ruime beurs 
of krap bij kas. Ongeacht nationaliteit, levens-
beschouwing, geaardheid of politieke overtuiging. 
Een verwijsbriefje is niet nodig. En de hulp is gratis.
Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk van Carinova 
kunt u terecht voor hulp en ondersteuning bij allerlei 
soorten vragen en problemen. Zoals problemen 
binnen het gezin van herkomst, op het werk, met 
relaties, eenzaamheid of financiën. Voor het verwer-
ken van ingrijpende gebeurtenissen, het oplossen 
van conflicten, het omgaan met cultuurverschillen 
of het ontrafelen van (complexe) problemen.

U kunt telefonisch contact opnemen met Carinova voor 
meer informatie over spreekuren bij u in de buurt. 
Carinova is bereikbaar op het nummer 0900-8662. 

Meldpunt Discriminatie
Het Meldpunt Discriminatie Deventer (MDD) is 
hèt aanspreekpunt voor discriminatie in Deventer. 
Het is gevestigd in het Etty Hillesum Centrum, 
Roggestraat 3, 7411 EP Deventer. Bewoners van 
de stad kunnen met alle vormen van discriminatie 
die zij in Deventer signaleren of ondervinden bij 
het Meldpunt terecht. Wanneer nodig wordt er na 
een melding, de organisatie Artikel 1 Overijssel 
ingeschakeld. Bijvoorbeeld om je op een 
professionele manier te helpen bij bemiddeling of 
bij het doen van aangifte bij de politie. Het Meldpunt 
wordt ondersteund door een gemeentelijke werk-
groep antidiscriminatie. 

Deventer
Meldpunt Discriminatie Deventer
06 53 30 24 62, info@mddeventer.nl
www.mddeventer.nl
apeldoorn, lochem, Voorst, Zutphen
mda@mdveluwe.nl
www.mdveluwe.nl 
olst, raalte, Wijhe
bij Artikel 1 Overijssel
info@artikel1overijssel.nl
www.artikel1overijssel.nl

Meld discriminatie of zoek hulp 
Ben jij weleens uitgescholden of geweigerd bij een 
club, vereniging of bedrijf vanwege je geaardheid? 
Het is belangrijk om altijd aangifte te doen. Bij de 
politie doe je aangifte van geweld. De overheid 
registreert de meldingen en gebruikt ze om het 
probleem aan te pakken. Je helpt dus niet alleen 
jezelf maar ook anderen als je discriminatie 
aangeeft.
Vind je het lastig om aangifte te doen? Ga dan eerst 
naar een meldpunt discriminatie. Daar krijg je advies 
en een verwijzing naar deskundigen die ervaring 
hebben met discriminatiezaken. 
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