
Wist je dat? 

Er is een nieuwe LHBTI+ 
groep opgericht in 
Nissewaard. 

Zoek jij een plek waar je 
jezelf kunt zijn?  

Of ben je juist op zoek 
naar jezelf? 

Wil je andere mensen 
ontmoeten of wil je meer 
informatie over dit 
onderwerp? 

Deze gratis folder bevat 

informatie over gender en 

seksuele oriëntatie. 

Neem deze folder mee 

voor jezelf of iemand 

anders. 

 

Wat betekend 
LHBTI+ ?  
 
Eigenlijk valt iedereen 
onder deze omschrijving 
en definiëren deze letters 
jou genderidentiteit en/of 
seksuele geaardheid. 
 
De letters staan voor:  
 
L (Lesbisch) 
H (Homoseksueel) 
B (Biseksueel) 
T (Transgender)  
I (Interseksueel) 
 
De + laat zien dat er nog 
veel meer afkortingen zijn 
dan hier wordt genoemd! 

 

 

Facebook 
Je kan lid worden van de 

facebookgroep LHBT Nissewaard 

 

http://facebook.com/groups/lhbt.nissewaard 

 

Postadres: 
Postbus 25 

Afdeling Zorg en Samenleving 

Team Combinatiefuncties 

T.a.v. LHBT-Nissewaard 

3200 AA  Spijkenisse  



Niet lekker in je vel 
zitten? 
 
Mensen voelen en gedragen zich 
volgens verwachting als iemand 
die past bij hun 
geboortegeslacht.  
 
Dit is niet altijd vanzelfsprekend 
want een mens is meer dan 
alleen een lichaam.  
 
Vrijheid van het geslacht geeft 
iedereen de ruimte om zichzelf te 
zijn. 

Sociaal Contact 
 
Wil jij weten hoe het is om 
open over je gevoelens te 
praten?  

En denk jij wel eens na over 
dingen als seksualiteit, liefde, 
seks en relaties?  

Of over hoe het is om homo, 
lesbisch of biseksueel te zijn? 
Over hoe het zou zijn als je een 
jongen bent, of juist een 
meisje? 

Ook wanneer je niet past 
binnen deze beschrijving, ben 
je altijd welkom!  

Dit moet een plek worden waar 
iedereen samenkomt om 
hierover te praten.  

Gender 

Expressie: 

Wat je van jezelf 

laat zien aan 

anderen 

Genderidenteit: 

Wie je echt bent 

Sexuele  

oriëntatie: 

Op wie je  

verliefd wordt 

Sekse: 

Geboortegeslacht 

Intersekse 

V M 

V M 

V M 

V M 

Aseksueel 

Non-binair 

Veilige Thuishaven 
 
Wil jij een keer gezellig 
langskomen en 
kennismaken op een 
groepsbijeenkomst? 
 
Wij respecteren de privacy 
en veiligheid voor diegene 
die uit de kast zijn en nog in 
de kast zitten.  
 

Groepsbijeenkomst 
 
Op elke 2e woensdag van de 
maand van 19:00 tot 21:00 
uur organiseren wij een 
groepsbijeenkomst voor 
iedereen en alle leeftijden. 
 
Voor meer informatie zie 
onze Facebook groep  
LHBT Nissewaard. 


