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 14 december 2021, Rotterdam   

 

 

Beste Frank, 

 

Het is een traditie van Roze in Blauw eenheid Rotterdam om aan het einde van ieder kalender jaar 

een bondgenoot waar we prettig mee samen werken in het zonnetje te zetten. Dit doen we met de 

uitreiking van de Rotterdamse legpenning van de Politie eenheid Rotterdam. 

 

Stichting Humanitas is zo’n bondgenoot. Als hulpverleningsorganisatie kunnen we altijd met 

LHBTIQ+ gerelateerde vragen bij jullie aankloppen. Geen vraag is te gek en de expertise van de 

medewerkers is altijd van meerwaarde. Zaken zoals de Hang-Out010, de Roze Salon, Trans-support, 

Hiv hulpverlening maar ook Sekswerk en mensenhandel is verenigd onder één dak.  

 

Sinds jaar en dag ben jij een van onze aanspreekpunten vanuit Stichting Humanitas. We werken veel 

samen op verschillende onderdelen. Wij zijn erg blij met de warme samenwerking die we mogen 

ervaren en de manier hoe jij je inzet voor de LHBTIQ+ gemeenschap.  

 

Jij stapt waar nodig een stap naar voren en steekt je nek uit voor de LHBTIQ+ gemeenschap als dit 

nodig is. Eén van de kernwaarde van de politie is moedig. Moedig is zeker een competentie die ook 

bij jou past.  

 

Ook durf jij de ander de spiegel voor te houden en schuw jij niet om een tegengeluid te laten horen 

als je het ergens niet mee eens bent. Een authentieke eigenschap die jouw siert.  

 

Als toppunt mocht Roze in Blauw eenheid Rotterdam, dit jaar, met jou mee op een schouw langs de 

mannen ontmoetingsplaatsen. Iets wat zeer door ons gewaardeerd is.  

 

Voor Roze in Blauw eenheid Rotterdam was de keuze aan wie de legpenning dit jaar zou toekomen 

best een lastige gezien alle toppers van de Stichting Humanitas waar we zo fijn mee samenwerken.  

Maar…… 

Frank, namens het team Roze in Blauw eenheid Rotterdam willen wij jou dit jaar de Rotterdamse 

legpenning uitreiken, en willen we je van harte feliciteren met het ontvangen deze onderscheiding. 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Iris Bekker en Marco van Schie-Smit  

(Voorzitters RiB-Rotterdam) 


