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Hoe is het om erachter te komen  
dat je transgender, biseksueel, gay  
of bijvoorbeeld non-binair bent?  
En dacht je wel eens: voor mij hoeft 
het niet meer?
 
Vrijdag 20 maart vragen we met een 
inspirerend programma aandacht 
voor lhbti-ers die soms al heel jong 
moeten dealen met angst voor  
afwijzing, daadwerkelijke uitsluiting, 
problemen met familie, verlies van 
vrienden en vooral de worsteling  
om jezelf te accepteren. 

Zij denken 5 tot 7 keer vaker dan  
anderen aan zelfmoord en doen ook 
4x vaker een poging. Wat maken ze 
mee en wat kunnen we hier aan doen? 
We gaan in gesprek met professionals 
en ervaringsdeskundigen.
 
Hoogtepunt van de dag is de opening 
van de foto-expositie QUEER! Hiervoor 
ging 113 Zelfmoordpreventie in gesprek 
met lhbti-ers tussen de 18 en 65 jaar 
uit Overijssel en Noord- en Oost  
Gelderland. 

Zij vertellen ons hoe het is om in de 
huidige maatschappij uit de kast te 
komen. Hoe reageerde de omgeving 
op je coming out en wat is jouw 
boodschap aan anderen? Fotografe 
Marjolein Annegarn legde het vast.

Voor mij hoeft het niet meer…
Aan de slag met zelfmoordpreventie onder 
lhbti-ers.
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Opening  Het Anker 
Voorsterweg 36 
8042 AD Zwolle

14.00 Inloop
14.30  Feestelijke opening en bezich-

tiging van QUEER!
16.00  Talkshow met muziek, theater 

en verhalen
17.30  Kleine hap en snap
18.30  Blij borrel met verrassingsact,  

tot +/– 21.00

Leuk: de huis DJ’s van de Blije Borrel, 
 ‘Het Recreatieteam’, verzorgen de 
muzikale ondersteuning na de  
talkshow en aansluitend bij de  
Blije Borrel.
 
Aanmelden
Het is gratis maar aanmelden is wel 
nodig, dat kan via bit.ly/queerexpo. 
Lukt het niet of heb je vragen? Stuur 
dan een mailtje naar Lilian de Vrueh 
van 113 Zelfmoordpreventie: 
l.devrueh@113.nl 

Kun je niet bij het middagprogramma 
zijn? Wees dan welkom bij de blije 
borrel vanaf 18.30. Aanmelden  
hiervoor is niet nodig.

Locatie en bereikbaarheid
Het evenement vindt plaats bij Het 
Anker in Zwolle. Er is veel parkeer- 
gelegenheid en de locatie is goed  
te bereiken met het openbaar  
vervoer, 8 minuten lopen vanaf  
NS halte Stadshagen.

Dit project en deze dag is een initiatief 
van COC Zwolle, COC Deventer, COC 
Twente Achterhoek, 113 Zelfmoordpre-
ventie, GGD IJsselland, Deltion College, 
Stichting Verscheurd, Stichting Village 
People, Hogeschool Windesheim 
Lectoraat GGZ en Samenleving, ADV 
Vizier, gemeente Zwolle en wordt 
mede mogelijk gemaakt door de  
Provincie Overijssel.

Expositie
Heb je een goed idee om de expositie 
tentoon te stellen? Kom dan 20 maart 
naar de opening: dan gaan we graag 
met je in gesprek!

De expositie QUEER! gaat na 20 maart 
op rondreis door Overijssel en Noord- 
en Oost Gelderland, te beginnen bij 
GGD IJsselland te Zwolle.

GGD Ijsselland  Zeven Alleetjes 1 
8011 CV Zwolle


