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Seniorencomplex voor homo’s
ANDRÉ HORJUS

In een bestaand, statig pand wil
Nieuw Mellens acht appartemen-
ten aanbieden met zorg op maat
voor oudere homo’s. Op de bega-
ne grond zou volgens locatiema-
nager Joke Bandstra een homoca-
fé moeten komen.

Ter voorbereiding is ze inmid-
dels naar een Amsterdams zorg-
centrum voor homoseksuelen
geweest. ,,Deze mensen hebben
vaak meer dan gemiddeld te be-
steden en daarom zou je extra
diensten kunnen aanbieden, zo-
als reisjes.’’

In Friesland bestaat nog geen
complex dat specifiek op deze
groep gericht is. ,,Het gaat er om
dat ze zich fijn voelen onder el-
kaar. Vaak hebben deze mensen
ook geen kinderen om op terug te
vallen.’’ Eind 2013 zou het com-

LEEUWARDEN - Zorgcentrum
Nieuw Mellens in Leeuwarden
heeft plannen voor een zorghuis
dat oudere homo’s en lesbien-
nes een eigen plek biedt.

plex geopend moeten worden.
De directie van Zorggroep

Noorderbreedte, waar Nieuw
Mellens onder valt, moet nog ak-
koord gaan met de plannen.

Dinsdagmiddag was bij Nieuw
Mellens de première van de ko-
mische voorstelling ‘Terug in de
kast’, op initiatief van de Manus

Branding Stichting. Het gaat over
een homoseksuele man die een
appartement in een zorgcentrum
betrekt en daar aanvankelijk zijn
seksuele voorkeur geheimhoudt.

Uit onderzoek van het COC en
Welzijn Leeuwarden bleek al eer-
der dat veel openlijk homoseksu-
ele vijftigplussers bang zijn op la-

tere leeftijd afhankelijk te worden
van een zorginstelling. Ze kiezen
er dan nogal eens voor om hun
seksuele voorkeur opnieuw ge-
heim te houden - terug ‘in de kast’
- en vrezen het moment waarop
die wordt ontdekt. Tekenend was
dat de onderzoekers bij de betrok-
ken ouderencentra in Friesland
slechts één openlijke homosek-
sueel tegenkwamen.

Nieuw Mellens heeft volgens
Joke Bandstra verschillende ho-
moseksuele of transseksuele be-
woners gehad, maar dat is vol-
gens haar niet problematisch ge-
weest. ,,En de foto van de partner
kon gewoon op het nachtkastje.’’
Dat zou komen door de open
sfeer in dit psychogeriatrische
zorgcentrum. Bewoners zijn vaak
heel direct, weet activiteitenbege-
leidster Joke de Lange. ,,Dan zeg-
gen ze misschien wel eens: ‘Wat
een raar mens’. Maar dan ligt het
onderwerp wel open op tafel.’’

Komend jaar zal de voorstel-
ling ‘Terug in de kast’ onder meer
te zien zijn in instellingen en op
scholen met zorgopleidingen.

De voorstelling ’Terug in de kast’ gaat over homoseksuele ouderen die in een
zorgcentrum nogal eens hun seksuele voorkeur verzwijgen. FOTO LC/NIELS WESTRA


