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Holebi- en transgenderverenigingen
In Brugge en West-Vlaanderen zijn heel wat holebi- en transgenderverenigingen actief.
Partnerorganisaties
Brugse organisaties
Actief over gans West-Vlaanderen
LGBT-praatcafé
Meld discriminatie!
Hulp en ondersteuning

Partnerorganisaties

Regenbooghuis West-Vlaanderen

aanspreek- en informatiepunt voor alles wat te maken heeft met
seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie
info@rebuswvl.be - www.rebuswvl.be

Cavaria

koepel voor holebi- en transgenderverenigingen in Vlaanderen
info@cavaria.be - www.cavaria.be

Brugse organisaties

B4Gay

Brugse vereniging voor en door holebi’s in Noord-West-Vlaanderen
info@b4gay.be - www.b4gay.be

Gender contact West-Vlaanderen

vereniging voor transgender personen en eenieder met een gezonde
interesse
gendercontactwvl@gmail.com - Facebook

Trozelientje
literaire leesclub voor lesbische, biseksuele en transvrouwen
leesclubtrozelientje@outlook.be - Facebook

Actief over gans West-Vlaanderen

De Roze Maks

praat- en ontmoetingsgroep voor holebi’s met een (verstandelijke)
beperking
derozemaks@gmail.com - Facebook

LGBT Praatcafé
Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle LGBT*-ers,
alsook hun vrienden, familie en andere sympathisanten
zijn van harte welkom voor een gezellig en ontspannend
samenzijn op het praatcafé van @The Pub.
Het praatcafé wordt georganiseerd door Rebus, YWQ,
B4Gay en het voormalige LezBruges.
Locatie? @The Pub, Hallestraat 4, 8000 Brugge
Wanneer? elke eerste vrijdag van de maand, vanaf 20.30 uur
Voor wie? Iedereen is welkom! Voel je je nog wat onwennig en wil je graag voor
het praatcafé een onthaalgesprek? Neem contact op met Rebus.

Meld discriminatie!

Unia

Slachtoffer of getuige van discriminatie? Meld het bij Unia.
Vlaamse Ombudsdienst
Contacteer de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst voor
advies en begeleiding bij discriminatie, omwille van uw 'vrouw of
man'-zijn, als transgender of genderkwesties bij holebi's.

UNI-FORM
UNI-FORM is het allereerste online platform dat LGBTI-NGO's en
politiediensten in EU-landen verbindt om samen te werken aan
het rapporteren en aanpakken van LGBTI-haatcriminaliteit en
online haatspraak. Maak een melding via de website of download
de app (voor Android en iOS).

Hulp en ondersteuning

Lumi

onthaal- en infolijn waar je terecht kan met al je vragen rond holebi's,
transgender, queer, non-binair, genderfluïde,...
vragen@lumi.be - www.lumi.be

Gendervonk

website specifiek gericht op het ondersteunen van transgender
personen en ouders van transgender jongeren
www.gendervonk.be

Contactinformatie
Diversiteit Brugge
Hoogstraat 9 8000 Brugge

T 050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be
Vandaag van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 17:00
Morgen van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 17:00
Alle openingsuren
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Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

