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doelgroep en de integratie in de Nederlandse LHBT gemeenschap
te bevorderen.

COC Tilburg Breda en omgeving

WAT I S C O C K TA I L ?

Voorlichting
Ook wil Cocktail door middel van gerichte voorlichting de positie
van allochtone LHBT’s in asielzoekerscentra en in de Nederlandse
samenleving verbeteren.

Cocktail is een maatjesproject van het COC Tilburg Breda en omgeving,
dat zich richt op lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender
(LHBT) “nieuwkomers”: vluchtelingen, asielzoekers en migranten.

Samenwerking
Cocktail draait volledig op vrijwilligers. Om haar doelen te bereiken,
streeft Cocktail naar een goede samenwerking met vluchtelingen- en
migrantenorganisaties en andere hulpverlenende instanties.

WAT W I L C O C K TA I L B E R E I K E N ?

EN VERDER…

•

Om de noodzakelijke kwaliteit te waarborgen wordt een Cocktail
vrijwilliger zorgvuldig gescreend op motivatie, geschiktheid en
betrouwbaarheid.
In het kader van deskundigheidsbevordering worden cursussen/lezingen
voor de vrijwilligers aangeboden en intervisie- en evaluatiemomenten
georganiseerd.

Cocktail wil het isolement van LHBT nieuwkomers doorbreken en hen
op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving.
• Cocktail wil bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat en de
veiligheid van LHBT nieuwkomers en migranten in Nederland.
LHBT’sworden in grote delen van de wereld gediscrimineerd en bedreigd.
In een aantal landen staat hen gevangenisstraf of zelfs de doodstraf te
wachten. Vluchten is vaak de enige mogelijkheid. Maar ook in Nederland
zijn de discriminatie en bedreiging nog niet geweken: hun geaardheid
wordt, net als in het land van herkomst, dikwijls niet geaccepteerd door
andere nieuwkomers in en buiten de vluchtelingencentra. Dit kan leiden
tot (fysieke) bedreiging, vereenzaming, angsten en depressiviteit.
WAT D O E T C O C K TA I L ?

Maatjescontact
Cocktail brengt een LHBT nieuwkomer in contact met een maatje, een
vrijwilliger die meestal zelf tot de LHBT groep in Tilburg, Breda of
omgeving behoort.
• Na een intakegesprek gaat Cocktail op zoek naar een vrijwilliger,
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de taal en
wensen van de nieuwkomer.
• Als het klikt, maakt het duo afspraken over welke activiteiten ze gaan
ondernemen, wanneer en hoe vaak.
Cocktail biedt geen juridische, medische, psychische of financiële hulp.
Zo nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele instanties.
Organiseren activiteiten
Door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten wil Cocktail
een sociaal netwerk opbouwen om het onderling contact binnen de

C O N TA C T

Kent u een LHBT nieuwkomer die geïnteresseerd is of baat zou kunnen
hebben bij de activiteiten van Cocktail? Of behoort u zelf tot de
doelgroep? Neem gerust contact met ons op! Wij staan open voor
reacties, vragen en ideeën.
Cocktail
d info@coctilburg.nl o.v.v. Cocktail
c 06 2926 2036
c 06 5067 6530
www.facebook.com/coc.cocktail
COC Tilburg Breda en omgeving
b Postbus 36, 5000 AA Tilburg
d info@coctilburg.nl
c 06 2926 2036
a www.coctilburg.nl
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Social activities
By organising meetings and activities Cocktail wants to create a social
network where people can be themselves and feel accepted. This is
hopefully a pleasant way of integrating into Dutch (LGBT) society.
COC Tilburg Breda area

W H AT I S C O C K TA I L ?

Cocktail is a buddy project from COC Tilburg Breda area for LGBT (Lesbian,
Gay, Bisexual and Transgender) ‘newcomers’: asylum seekers/refugees
and migrants.
W H AT A R E C O C K TA I L’ S G O A L S ?

•

Cocktail wants to help reduce the isolation that LGBT newcomers
might feel in their community and introduce them into the Dutch
society in a safe way.
• Cocktail wants to help improve the social climate for/and the safety
of, LGBT newcomers and migrants in the Netherlands.
LGBT’s are being discriminated against and threatened in large parts of
the world. In some countries they are imprisoned or even sentenced to
death. Often fleeing is the only option. They have to leave family and
friends behind for an uncertain future in a strange country. In addition,
the sexual orientation of LGBT refugees is often not accepted or tolerated
by their fellow newcomers, just like in their country of origin. This can
lead to severe forms of threat, isolation, feelings of anxiety, depression
or worse.
W H AT D O E S C O C K TA I L D O ?

Buddy contact
Cocktail organises buddy contact between an LGBT newcomer and a
Cocktail volunteer.
• After an initial interview Cocktail tries to find a suitable buddy,
considering both the language and wishes of the newcomer.
• If there is a ‘click’ between the buddy and the newcomer, they can
make arrangements about the activities that they want to do
together, when and where etc.
Cocktail buddies don’t offer legal, medical, mental or financial help.
If needed, the newcomer will be referred to professional organisations.

Information and publicity
With targeted information Cocktail wants to improve the position of
foreign LGBT’s in centres for asylum seekers and in Dutch society.
Cooperation
Cocktail is fully run by volunteers. To achieve its goals Cocktail explicitly
strives for collaboration with refugee and migrant organisations, as well
as other aid organisations.
W H AT ’ S M O R E …

To guarantee the necessary integrity and quality, a Cocktail volunteer is
screened carefully regarding motivation, suitability and trustworthiness.
Courses and lectures are offered to the volunteers to improve their
competence.
C O N TA C T

Do you know an LGBT newcomer who might be interested in Cocktail,
or are you an LGBT newcomer yourself? Please contact us! We welcome
all reactions, questions and ideas.
Cocktail
d info@coctilburg.nl, object Cocktail
c +31 6 2926 2036
c +31 6 5067 6530
www.facebook.com/coc.cocktail
COC Tilburg Breda en omgeving
b PO Box 36, 5000 AA Tilburg
d info@coctilburg.nl
c +31 6 2926 2036
a www.coctilburg.nl
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