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Wie verdient een çavaria Award? 

 

Çavaria reikt op 23 januari 2016 opnieuw prijzen uit 

tijdens SPARKLE! De çavaria Awards worden gegeven 

aan personen en initiatieven die bijdragen aan het 

begrip voor LGBT’s. We rekenen op jouw suggesties 

voor mogelijke winnaars! 

 

  
 

 

 

Structurele aandacht voor LGBT-

asielzoekers nodig 

 

Dinsdag 13 oktober vond in Antwerpen een studiedag 

over Afrikaanse LGBT-asielzoekers plaats. Çavaria 

greep deze gelegenheid aan om staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) duidelijk te 

maken dat structurele verankering van het LGBT-thema 

in de asielsector nodig is. 
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Stem voor Pink Brand of the Year 

 

Op woensdag 2 december worden merkprijzen uitgereikt 

tijdens Pink Brand of the Year! ZiZo-Magazine, 

Red&Blue en Brandhome peilen naar de merkkeuzes 

van holebi’s en transgenders. Iedereen kan stemmen op 

hun favorieten. 
 

  
 

 

 

Wetenschappers en LGBT-beweging in 

debat over bloeddonatie 

 

Het rondetafelgesprek over bloeddonatie door mannen 

die seks hebben met mannen (MSM) leverde een stevig 

debat op. Rode Kruis-Vlaanderen, het Instituut voor 

Tropische Geneeskunde, Sensoa, WJNH en çavaria 

waren vertegenwoordigd. 
 

  
 

 

 

Rik Torfs: "Kerkelijke leer moet 

veranderen" 

 

De Vlaamse groep Holebipastores en het Nederlandse 

Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) 

bestaan 35 jaar. De pastores vierden dit met een 

symposium waarop onder meer Rik Torfs aanwezig was. 
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Çavaria in gesprek met donateurs, 

vrijwilligers en sympathisanten 

 

De eerste edities van het çavaria salon, in Het Roze 

Huis in Antwerpen en in Casa Rosa in Gent, zitten erop. 

Çavaria lichtte tijdens het salon haar werking toe aan 

donateurs, vrijwilligers en sympathisanten. 
 

  
 

 

 

Extra geld voor medische assistentie 

transgenders 

 

Ondanks besparingen voorziet minister van 

Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) 1,17 

miljoen euro voor transgenders. Het geld dient voor 

zowel (hormonale) behandeling alsook om 

psychologische begeleiding terug te betalen. 
 

  
 

 

 

Malta meest LGBT-vriendelijk land in 

Europa 

 

ILGA-Europe plaatst Malta op de eerste plaats in Europa 

qua LGBT-vriendelijke wetgeving. Hoewel holebikoppels 

niet kunnen trouwen in Malta, gaat de archipel het 

Verenigd Koninkrijk en België voor. België zakt dus een 

plaats. 
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Michel verdedigt LGBT-rechten bij VN 

 

Eerste minister Charles Michel (MR) pleitte in zijn 

maiden speech voor de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties voor het weghalen van 

homoseks(ualiteit) uit de strafwet. Meer dan 70 VN-

lidstaten bestraffen nog homoseks. België is een 

koploper qua LGBT-rechten. 
 

  
 

  

 

 

  
 

  
 

      

    

   

  
çavaria vzw  
Kammerstraat 22, 9000 Gent 
info@cavaria.be | www.cavaria.be 
 
Steun çavaria en de Holebifoon via www.cavaria.be/steun 
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