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1. Inleiding 

Op 28 november 2012 verscheen ons eerste nummer en werd onze 
stichting opgericht. Begin 2018 hebben we dit met een benefietveiling 
gevierd. 2017 stond vooral in het teken van Aids 2018, de wereld 
aidsconferentie. We hebben een aantal van onze plannen verder 
uitgewerkt en zijn de boer opgegaan om het benodigde geld hiervoor bij 
elkaar te brengen. Aan het eind van het jaar werd bekend dat we de 
postercampagne samen met de Hiv Vereniging en de Engelstalige 
conferentie-editie kunnen uitvoeren.  

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 
Ons magazine verscheen weer vier keer in een oplage van 7.000 per 
editie. Er waren drie reguliere edities en een jongerenspecial. Tot eind 
2017 hebben we 21 edities gemaakt. We sloten het jaar af met 320 
abonnees (net zoveel als vorig jaar). De advertentie-inkomsten daalden 
in 2017 t.o.v. 2016. Het blad wordt ondersteund door een website met 
gemiddeld 200 unieke bezoekers per dag plus een Facebookpagina met 
zo’n 3.600 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 2017 heeft het OLVG en de Universiteit van Maastricht contact met 
ons gelegd om samen te werken aan een interventie tegen zelfstigma. 
Door middel van interventionmapping wordt er gewerkt aan een 
bewezen effectieve interventie. Onze eerder ontwikkelde workshop wordt 
meegenomen in dit onderzoek. Een subsidieaanvraag bij het Aidsfond is 
afgewezen. Toch is er voldoende geld om aan de slag te gaan met de 
eerste fase. In 2018 wordt een junior onderzoeker aangesteld en gaan 
we diepte-interviews afnemen bij diverse groepen mensen met hiv.  
3.1.4. Stagiaire 
We hebben dit jaar voor het eerst samengewerkt met een stagiaire. 
Deze heeft voor ons onderzoek gedaan naar de diversiteit van ons 
magazine. Hij heeft hiervoor o.a. een artikel in het tijdschrift geschreven 
over de uitkomsten. Uit zijn onderzoek blijkt dat ons magazine qua 
inhoud en geïnterviewde personen tamelijk divers is.  
3.1.5. Presentatie Carré 
Ook dit jaar hebben we weer een onderdeel verzorgd tijdens de 
landelijke hiv-informatiedag van Volle Maan in Carré. Leo Schenk 
interviewde drie jongeren met hiv.  
3.1.6. 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. In 2017 is er een nieuwe uiting gemaakt. Dit is tevens de 
laatste in de reeks, omdat Gilead heeft aangegeven een nieuwe 
campagne te willen. 
3.1.7 Database rolmodellen 
We hebben dit jaar ongeveer 30 mensen in onze database. Deze 
mensen met hiv kunnen we vragen voor media optredens of campagnes. 
Voor onze postercampagne voor Aids 2018 zullen wij een aantal van hen 
benaderen om als model mee te doen.  
3.1.8. Vrijwilligersbedankje 
We vonden het begin 2017 hoog tijd om alle vrijwilligers van ons eens in 
het zonnetje te zetten. Zonder hun inbreng zou er immers geen hello 
gorgeous zijn. We organiseerden hiervoor een bijeenkomst in het Lloyd 
hotel, waarbij we iedere vrijwilliger een cadeaubon hebben gegeven.  
3.2. Internationaal 
3.2.1. Voorbereidingen Aids 2018 
In 2017 hebben we onze plannen voor Aids 2018 verder uitgewerkt. 
Samen met de Hiv Vereniging en Atlas 2018 gaan we samenwerken in 



de stand voor het Global Village. Samen met de Hiv Vereniging gaan we 
ook een op Hiv uit de Kast geïnspireerde postercampagne produceren. 
Voor deze campagne werken we samen met modeontwerper Bas 
Kosters. Onze wens om een conferentie editie te maken van ons 
magazine werd werkelijkheid, toen de International Aids Society de Elton 
John Aids Foundation bereid vond om het geheel te sponsoren. Het 
wordt een coproductie, die voornamelijk onder de conferentiegangers zal 
worden verspreid. Verder hebben we nog het plan voor de Stigma 
Experience, een spectaculair concept waar bezoekers sociaal - en 
zelfstigma kunnen ervaren. Begin 2018 was hiervoor nog niet het 
benodigde geld bijeengebracht. 
3.2.2. Tweede Engelstalige online editie 
De tweede Engelstalige online editie ging in mei online. De reacties zijn 
positief geweest. Het werd samengesteld uit artikelen die eerder 
verschenen in ons printmagazine: https://www.hellogorgeous.nl/english/. 
3.2.3. Surinaamse editie hello gorgeous 
Ons bestuurslid Kees Brinkman gaat regelmatig naar Suriname, waar hij 
in voorgaande jaren ook exemplaren van ons magazine uitdeelde. In 
2017 is het plan ontstaan om een Surinaamse editie van het blad te 
maken. Er is een begroting opgesteld en er wordt nu gezocht naar 
sponsoring.  

4. Organisatie 
Stichting hello gorgeous is een onafhankelijke stichting. In 2017 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 50 vrijwillige medewerkers voor de stichting. Dit is 
inclusief ons kernteam: Henri Blommers, Inês Brito, Henk Hageman, 
Andrea Bandelli, Durk Doornbos, Bas Timmermans, Liza van den 
Dijssel, Stefan en Adrian Silvestri en Leo Schenk. 
In 2017 waren er twee commerciele medewerkers: Karen Kraan (zakelijk 
manager) en Robert Witteman (advertentieacquisitie).
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