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1. Inleiding 
Het afgelopen jaar heeft stichting hello gorgeous weer gewerkt aan haar 
missie om hiv te normaliseren. Dit gebeurde onder andere met de 
reprise van de hiv uit de kast campagne en ons kwartaalmagazine over 
positief leven met hiv. Waardering was er voor coördinator en 
hoofdredacteur Leo, die de Bob Angelo penning van het COC Nederland 
mocht ontvangen, voor zijn bijzondere bijdrage in het emanciperen van 
mensen met hiv. Het was ook het jaar waarin - mede door onze 
bezwaren – het Aidsfonds hun controversiële fondsenwevingscampagne 
terugtrokken. 

2. Doelstelling 
Het hiv-stigma bestrijden door het normaliseren van hiv. Dit doen we 
door de inzet van mensen die zelf leven met hiv. Door hun openheid en 
zichtbaarheid wordt een bijdrage geleverd aan het zichtbaar maken van 
leven met hiv.  

3. Activiteiten 

3.1. Nationaal 

3.1.1. hello gorgeous magazine 
Ook in 2016 verscheen ons magazine in een oplage van 7.000 per 
editie. Er waren drie reguliere edities en een special over 35 jaar hiv/
aids. We sloten het jaar af met bijna 320 abonnees (een stijging van 
ongeveer 30 ten opzichte van vorig jaar). De advertentie-inkomsten 
stegen in 2016 weer na een lichte daling in 2015. Het blad wordt 
ondersteund door een website met gemiddeld 150 unieke bezoekers per 
dag plus een Facebookpagina met zo’n 3.300 likes.  

3.1.2. Presentaties 
Elk nummer werd weer gepresenteerd. Deze presentaties vonden 
allemaal in Amsterdam plaats. De presentaties zijn voor ons onder meer 
een middel om in contact te komen met lezers, relaties en adverteerders. 
Gemiddeld kwamen hier 25 mensen op af.  



3.1.3. Workshop bye bye stigma 
In augustus hebben we onze workshop over stigma en zelf-stigma 
tweemaal opgevoerd voor een select publiek. Op basis van hun 
feedback hebben we de workshop aangepast. Doel van de workshop – 
die wij in 2017 gaan aanbieden - is mensen bewust maken van het feit 
dat minder zelf-stigma kan leiden tot minder (last hebben van) stigma. 
En tools aanreiken om zelf-stigma aan te pakken. Samen met de 
workshop stigma-vrij communiceren voor professionals hebben we nu 
twee workshops ontwikkeld.  

3.1.4 Presentatie Carré 
Het thema zelf-stigma was ook het onderwerp van onze presentatie 
tijdens de informatiedag over (leven met) hiv in Carré. Deze dag wordt 
jaarlijks georganiseerd door communicatiebureau Volle Maan en trekt 
zo’n 700 bezoekers, waarvan het merendeel mensen met hiv. hello 
gorgeous kreeg als enige partner ruimte voor een keynote over hoe om 
te gaan met stigma en zelf-stigma. De reacties na afloop waren 
uitermate positief. Veel mensen waren onder de indruk van de 
ongedwongen presentatie en de zeer persoonlijke verhalen van de 
geïnterviewde mensen met hiv. De presentatie was tevens een 
aankondiging van de workshop bye bye stigma. 

3.1.5. Advertentiereeks in samenwerking met Gilead 
In opdracht voor farmaceut Gilead heeft de stichting een 
advertentiecampagne gemaakt. Een unieke campagne waarbij geen 
fotomodellen zijn gebruikt, maar rolmodellen, mensen met hiv en 
hepatitis C. Er zijn in 2016 weer twee nieuwe uitingen geproduceerd die 
worden gebruikt als advertentie in diverse Nederlandse bladen en op 
congressen waar Gilead staat. 

3.1.6. Reprise hiv uit de kast 
Eind 2016 voerden we in samenwerking met de Hiv Vereniging weer de 
hiv uit de kast campagne. Deze publiekscampagne is gericht op het 
bestrijden van stigma en het normaliseren van hiv. De centrale 
boodschap dit keer was: niet meetbaar = niet overdraagbaar (d.w.z. 
mensen met hiv die succesvol worden behandeld, kunnen het virus niet 
overdragen).  
De campagneonderdelen dit jaar waren: een postercampagne in 
Amsterdam rond Wereld Aids Dag; een paginagrote advertentie in 
dagblad De Metro; een website en Facebookpagina; drie korte clips over 
de centrale boodschap; een brochure over onmeetbaar = niet 



overdraagbaar (oplage 15.000) en een landelijke survey, om te peilen 
wat de campagne doet onder het algemene publiek. Deze enquête is 
door meer dan 1.500 mensen ingevuld.  
Tevens is er in samenwerking met de Vrije Universiteit door studenten 
verschillend onderzoek gedaan, o.a. naar de vraag of de campagne 
geïnternationaliseerd kan worden en literatuurstudies over hiv-stigma. 
Begin 2017 evalueren we de campagne met de Hiv Vereniging. 

3.1.7. Onderscheiding voor Leo Schenk 
In 2016 ontving onze coördinator/hoofdredacteur Leo Schenk twee 
onderscheidingen voor zijn bijdrage in het emanciperen van mensen met 
hiv en het normaliseren van leven met hiv. Eind januari kreeg hij de Bob 
Angelo penning van het COC Nederland en in het najaar kreeg hij de 
Poz Award van Poz&Proud. 

3.1.8 Overeenkomst Aidsfonds 
In 2016 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met 
het Aidsfonds over het hergebruik van artikelen uit ons magazine, in ruil 
voor promotie van hello gorgeous via de kanalen van het Aidsfonds.  

3.1.9 Database rolmodellen 
Dit jaar is een begin gemaakt met het aanleggen van een database met 
rolmodellen met hiv. Doel hiervan is mensen met hiv in te zetten voor 
workshops, voorlichtingen, advertenties, media en campagnes. Op dit 
moment staan er zo’n twintig mensen in de database.  

3.2. Internationaal 

3.2.1. Deelname Aids 2016 
Een delegatie van hello gorgeous nam deel aan de wereld 
aidsconferentie in Durban (ZA). Opvallend was de beperkte aandacht 
voor (onderzoek naar en interventies over) stigma en zelf-stigma. Het 
bezoek aan Durban was ook ter voorbereiding van Aids 2018 te 
Amsterdam. Een verslag van het congres in Durban is te lezen op onze 
site: http://www.hellogorgeous.nl/2016/07/aids-2016-bye-bye-stigma-
hello-gorgeous/ 

3.2.2. Voorbereidingen Aids 2018 
In 2016 is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor onze 
deelname aan Aids 2018. Zo is er contact gelegd met de International 
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Aids Society (organisator conferentie) over de mogelijkheid om een 
Engelstalige printversie van ons magazine in de conferentietas te krijgen. 
De rest van onze plannen worden begin 2017 verder uitgewerkt. Samen 
met Atlas en de Hiv Vereniging is er afgesproken gezamenlijk op te 
trekken op weg naar 2018. Gezamenlijk vertegenwoordigen we de hiv-
community in ons land en het streven is om zichtbaar aanwezig te zijn op 
en rond het congres in 2018. 

3.2.3. Tweede Engelstalige online editie 
Eind 2016 hebben we een selectie gemaakt van eerder verschenen 
artikelen uit ons magazine voor een tweede Engelstalige onlineversie. 
De eerste verscheen begin 2014 en ontving veel positieve bijval uit het 
buitenland. De tweede editie kan worden gezien als een opmaat naar 
Aids 2018. In het voorjaar van 2017 gaat het online.  

3.2.4. Samenwerking Deutsche Aids Hilfe 
Ook in 2016 heeft de Deutsche Aids Hilfe (DAH) van elke verschenen 
editie een aantal verhalen vertaald in het Duits en online gedeeld. DAH 
betaalt voor het mogen gebruiken van deze artikelen. 

4. Organisatie 
Stichting hello gorgeous is een onafhankelijke stichting. In 2016 bestond 
het bestuur uit:  
Wiebe van der Woude (voorzitter) Kees Wolfswinkel (penningmeester), 
Kees Brinkman (secretaris), Sander de Groot (algemeen bestuurslid) en 
Oscar Hammerstein (algemeen bestuurslid) 
Verder werken er zo’n vijftig vrijwillige medewerkers voor de stichting. Dit 
is inclusief het kernteam: Durk Doornbos, Henri Blommers, Inês Brito, 
Henk Hageman, Andrea Bandelli, Hannah Jansen, Stefan en Adrian 
Silvestri en Leo Schenk. 
In 2016 waren er twee commerciele medewerkers: Karen Kraan (zakelijk 
manager) en Robert Witteman (advertentieacquisitie).


