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Belangrijk nieuws
voor transgenderisten !
Stichting Rene(e) introduceert
de Rene(e)Card® met extra voordelen
voor de Cardhouders, zoals 10 % korting
op Epilight-behandelingen van Cosmedilight
en op de Erdic-artikelen van
The Natural Breast Enhancement Programme
van Stichting Rene(e)

STICHTING RENE(E)
Postbus 55
1687 ZH Wognum
Fax. (0229) 572631
KvK 41236469
Postbanknummer 7528002
3t-lijn 0900 11 22 360
website: http://www.renee3t.nl
e-mail: renee3t@planet.nl
e

Sinds de oprichting in 1996 heeft Stichting Rene(e) zich ingezet voor de erkenning van de 3 T, de
Transgenderisten. (Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht,
volledig dan wel parttime. Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke
als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben.)
Stichting Rene(e) heeft zich ook ingezet voor de erkenning van de transgenderisten door het Genderteam van
het AZVU (VU). Alhoewel alle genderteams zich dienen te houden aan de Standards of Care van the Harry
Benjamin Association en deze standaard de behandeling van transgenderisten mogelijk maakt, is men in ons
land (ondanks ons herhaald aandringen) nog steeds niet zo ver, dat men hier zelfs maar een begin mee heeft
gemaakt.
Ook niet na een klacht van Stichting Rene(e) in 1999 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg van de dienst
Staatstoezicht op de volksgezondheid van het ministerie. De aanbevelingen van het ministerie in deze werden
evenmin ter hand genomen.
Dat heeft er toe geleid, dat daar waar transgenderisten zichzelf maar moeten zien te redden, Stichting Rene(e)
naar mogelijkheden heeft gezocht om goederen en diensten aan te bieden, die de transgenderist daarbij
behulpzaam kunnen zijn.
Met Cosmedilight te Amsterdam (waaraan Dr. de Boer verbonden is) werd een afspraak gemaakt waardoor
Rene(e)Card®-houders 10% korting kunnen krijgen op de kosten van de Epilight-behandelingen.
(Dit is niet alleen belangrijk voor transgenderisten, maar ook voor travestieten, die alleen hun bovenlip/kin
willen laten behandelen zodat de gloed van de baardgroei niet al weer na enkele uren zichtbaar wordt,
waardoor met minder make-up kan worden volstaan en een natuurlijkere uitstraling ontstaat.)
Daarnaast is Stichting Rene(e) over gegaan tot levering van Erdic tabletten en gelei ter bevordering van
borstvorming en vergroting. Het gebruik van deze artikelen en de bijbehorende gymnastiekoefeningen vormen
samen The Natural Breast Enhancement Programme Erdic van Stichting Rene(e).
Ook op deze artikelen wordt aan de Rene(e)Card®-houders een extra korting verleend van 10%.
Stichting Rene(e) is een organisatie die zich bezig houdt met de belangenbehartiging van Travestieten,
Transgenderisten en Transseksuelen. Zij doen dat door:
- de bevordering van de acceptatie van de 3 T's,
- het verstrekken van informatie via folders en de website http://www.renee3t.nl ,
- het houden van lezingen en het geven van gastcolleges,
- het verlenen van individuele ondersteuning,
- het verstrekken van informatie en het bieden van hulp via de 3T-lijn 0900 11 22 360 (ca. € 0,45/minuut),
- het in stand houden van een egroup(waardoor u via email op de hoogte blijft van de nieuwtjes)
- overleg en discussies met organisaties als zorgverzekeraars, ziekenhuizen, overheid en andere
hulpverlenende instanties.
- het verzorgen van de levering van producten en diensten t.b.v. zelfmedicatie door transgenderisten
De Rene(e)Card ® is verkrijgbaar voor € 52,00 per jaar, dus slechts € 1,00 per week !
Ook als u geen gebruik wenst te maken van de voordelen kunt u de Rene(e)Card® aanvragen en daarmee
Stichting Rene(e) steunen als donateur !

