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Inleiding

In 2021 maakten we nogmaals een heel jaar mee aan coronamaatregelen, die een aantal van 

onze activiteiten beperkte. Ook starten we dit jaar met de samenwerking in de nationale 

hiv-alliantie. Hier volgt een overzicht:

hello gorgeous magazine

Dit jaar brachten wij wederom vier edities uit van ons magazine. Er was een gevarieerd aantal 

thema’s: hiv en kunst, seksualiteit, het belang van community’s en een speciale editie over 

lichaam en geest. Gelukkig lukte het ons tussen de lockdowns door een live presentatie te 

houden van ons zomernummer. Hier kwamen ongeveer 25 genodigden op af. Het aantal 

abonnees bleef nagenoeg gelijk (276) en het aantal donateurs dat het magazine ontvangt, 

steeg van 74 naar 95. Het lukte ons door de drukte weer niet om het lezersonderzoek uit te 

voeren. Deze wordt doorgeschoven naar het nieuwe jaar. 

House of Hiv

De plannen voor de tentoonstelling over de verhalen achter 40 jaar community initiatieven 

werden het afgelopen jaar herbezien en gewijzigd. De zeven partners besloten na een virtuele 

brainstorm dat de betrokken community’s meer betrokken moesten worden bij de totstand-

koming van de expo. Dit nam meer tijd in beslag en het project werd verdeeld over een ont-

wikkelfase en uitvoerfase. De eerste eindigde in februari 2022, waarna de uitvoer is begonnen. 

De tentoonstelling staat nu gepland van 19 augustus tot en met 9 september. 

Nationale hiv-alliantie

Dit najaar kwam een aantal hiv-organisaties bij elkaar op verzoek van het Aidsfonds. Doel 

was een met vijf community-organisatie een nationale hiv-alliantie te vormen, die dan een 

aanvraag kan indienen bij het fonds voor financiele ondersteuning. Stichting Mara, Shiva, de 

Hiv Vereniging, B3 Positive en hello gorgeous werkten aan een theory of change model voor 



de komende vijf jaren met als missie: de kwaliteit van leven van mensen met hiv vergroten 

en de onderlinge verschillen tussen mensen met hiv verkleinen. 2022 wordt gezien als een 

inceptiejaar, waarin de samenwerking meer vorm moet krijgen. Iedere organisatie blijft 

zelfstandig een eigen activiteitenplan uitvoeren.  Hierbij komen nog aparte activiteiten, 

die de meerwaarde van de samenwerking moeten weergeven. 

Zelfstigma interventie

In september zijn we dan eindelijk begonnen met de uitvoer van RESET, de workshopreeks 

voor mensen met hiv in het omgaan met zelfstigma. Het is een samenwerking tussen het 

OLVG, de Open Universiteit, de Universiteit van Maastricht en die van Aberdeen en hello 

gorgeous. De uitvoer werd lange tijd gehinderd door de coronamaatregelen, die samenko-

men onmogelijk maakten. De werving kwam hierdoor ook traag op gang, waardoor een 

aantal geplande workshops gecanceled werden.

Overige samenwerking

We brachten samen met Gilead een special uit over oud worden met hiv. Deze werd bij de 

wintereditie gevoegd. 

Organisatie

We namen vorig jaar afscheid van Wiebe van de Woude, die na acht jaar voorzitter te zijn 

geweest aan het eind van zijn tweede termijn is gekomen. Hij werd opgevolgd door Marieke 

Been. Het bestuur is verder nog uitgebreid met Renate Poeder en Tieneke Sumter. 

Financiën

Zoals uit de jaarrekening blijkt is de financiële positie van de stichting per 31 december 2021 

gezond. Ondanks alle uitdagingen, zoals de beperkingen die de coronapandemie met zich 

meebracht, is het vermogen ten opzichte van 2020 gestegen met ruim € 11.600. Deze extra 

buffer zal ook nodig zijn voor de verwezenlijking van de ambitieuze plannen voor het jaar 

2022. Met name het project House of Hiv is zeer omvangrijk en begrotelijk. De totale kosten 

van zijn begroot op € 114.000, waarvan het grootste deel reeds is gedekt door ontvangen en 

toegezegde bijdragen. Het project is zodanig opgezet dat wanneer onverhoopt toch nog een 

tekort zou ontstaan een zodanige aanpassing kan plaatsvinden dat de kosten alsnog in lijn 

worden gebracht met het totaal van de ontvangen bijdragen. 


