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Inleiding
2020 bracht ons een nieuwe wereldwijde pandemie. Door de coronamaatregelen konden we
niet alle projecten uitvoeren zoals gepland. De beperkingen hadden daarentegen weinig
invloed op de ontwikkeling van nieuwe plannen. Hier volgt een overzicht:
hello gorgeous magazine
Ook dit jaar verscheen ons magazine vier keer. Thema’s waren long term living met hiv,
activisme, transzichtbaarheid en vriendschap. Door de coronamaatregelen konden we het
magazine niet overal verspreiden. Dit had gevolgen voor de oplage die van 6.000 naar 5.000
ging. We hebben dit jaar alle edities online gezet via https://issuu.com/hellogorgeousmagazine.
Hier zijn ze in te zien door iedereen. Het geplande lezersonderzoek zal in 2021 worden
uitgevoerd.
Stigma Experience virtual reality
De VR film die is geïnspireerd op de Stigma Experience is af voor wat betreft de lineaire versie.
De definitieve versie is 14 minuten lang, met onder andere de verhalen van vier mensen met
hiv. Oorspronkelijk waren we van plan hiermee het land in te trekken, maar dat kon helaas niet
doorgaan. We hadden allerlei alternatieven ontwikkeld, waarvan degene met de kartonnen
VR kijkers het meest geschikt bleek en voldoet aan de 1 ½ meter regel. Eind november hadden
we een eerste vertoning in Rijksmuseum Boerhaave, waar de tentoonstelling Besmet! is te
zien. We namen een aantal kartonnen kijkers mee, die bezoekers na afloop mochten houden.
Het was een leerzame ervaring en de reacties waren positief; volgend jaar willen we op
meer plekken de VR film vertonen. Ook ligt het plan er nog op naast de lineaire ook een
interactieve versie te maken van de film. Met een meer diverse groep mensen met hiv.

Zelfstigma interventie
In 2019 zijn we doorgegaan met de ontwikkeling van een programma die mensen met hiv
kan ondersteunen in de aanpak van zelfstigma. De basis hiervan is de zelfstigma workshop
die we al in 2016 ontwikkelden. RESET (kort voor Resilience & Empowerment Training) is een
workshopreeks van drie sessies van ieder 2 ½ uur uitgevoerd in 3 opeenvolgende weken.
We doen dit samen met de Open Universiteit, de Universiteit van Maastricht, het OLVG en
de Universiteit van Aberdeen. Eind 2019 is er een proefsessie van RESET geweest, waarna
het programma is bijgesteld en definitief gemaakt. September 2021 starten we met de
uitvoer, waarbij we 160 mensen met hiv in het programma pogen te krijgen.
Hiv expo ‘De kracht van samen’
In 2019 hebben we het plan ontwikkeld om rond Wereld Aids Dag 2021 een tentoonstelling
te organiseren met het thema ‘40 jaar hiv en aids, 40 jaar community initiatieven’. Vanuit
verschillenden huiskamers ontstonden allerlei innovatieve initiatieven om elkaar als
community te ondersteunen in het leren omgaan en leven met een (toen) dodelijk virus.
Community-initiatieven waren omvangrijk, vernieuwend en cruciaal in de response. We
werken samen met een aantal community organisaties: Hiv Vereniging, Trans United,
Mainline, IHLIA, The Black Queer Archives en het Prostitutie Informatie Centrum. Het idee
is om op een aantal locaties in Amsterdam. Verdeeld over een aantal locaties in Amsterdam
zal aan de hand van verschillende thema’s op meeslepende wijze het verhaal worden verteld
van mensen die het initiatief in eigen handen namen en nog steeds nemen. Tijdens de
tentoonstelling - die in mei 2021 te zien zal zijn - zullen er ook verschillende nevenactiviteiten
worden georganiseerd. Later zal (een deel van) de tentoonstelling ook te zien zijn in een
aantal andere steden in het land.

Overige samenwerkingen
• We werkten samen met Boris Blom, die een podcast maakt genaamd Homosprookjes.
We helpen hem verhalen te vinden voor zijn podcast die volgend jaar uitkomt.
• Ook werken we mee met een podcast die gemaakt gaat worden voor de VPRO. We helpen
ze mensen met hiv te vinden met interessante verhalen. Ook ligt er een plan om
eventueel de podcastserie (die eind 2021 uitkomt) te koppelen met onze hiv-expo.
• We hebben ook gesproken met Suzanne Fusano, die voor haar bachelor afstuderen
aan de Reinwardt Academie (voor cultureel erfgoed) een onderzoek deed naar het
Hiv/Aidsmonument en wat het kan betekenen voor jongere generatie.
• Voor een commerciële opdracht voor Gilead hebben we nog een profiel van Gloria
Summerville voor hun website Justapartofme.hiv.
Organisatie
In 2020 werd het bestuur uitgebreid met Marjolein Annegarn en Marieke Been. We namen
afscheid van Oscar Hammerstein.
Financiën
Financieel doet de stichting het goed. Het resultaat is wat hoger dan verwacht. Dit komt met
name door de coronamaatregelen, waardoor minder kosten zijn gemaakt.
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