TransGender Nieuwsbrief 2 (jan-feb 2002)

Nieuws voor transgenderisten!
Heeft u zich al ingeschreven voor de
Rene(e)Card® ?
Meer informatie via onze website;
http://www.renee3t.nl

Waarom zou ik als TG een T&T avond bezoeken?

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

In de contacten met andere T's merk ik dat er maar weinigen de T&T avonden bezoeken welke speciaal voor
onze doelgroep(en) worden georganiseerd in den lande. Dat is jammer omdat velen daarmee niet beseffen wat
ze missen.
Wat is een T&T avond?
Een T&T avond is een gezelligheidsbijeenkomst van mensen met genderdysforie (travestie, transgender,
transsekueel), afgekort tot T's.
Hier kunnen T's elkaar ontmoeten, gezellig kletsen, onder het genot van een kopje koffie of iets anders.
Waarom zo'n avond bezoeken?
Allereerst omdat het gezellig is. Vervolgens omdat je er andere mensen ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen,
tips kunt krijgen, en omdat je gewoon een avondje 'enfemme' kunt zijn.
Wanneer men de stoute schoenen heeft aangetrokken en zo'n avond wil gaan bezoeken, wordt het pas echt
spannend: (soms met het lood in de pumps, en die lopen toch al zo moeilijk J) gaat men er uiteindelijk naar toe.
Maar steevast heb ik de opmerking gehoord: "Jeeh, dat had ik jaren eerder moeten doen." Zo heb ik dat zelf inmiddels jaren geleden - ook ervaren.
Maar ik merk ook dat eigenlijk de meeste wel willen, maar niet de eerste stap durven zetten....
Er moet dus iets heel speciaals gebeuren om je net over dat drempel(tje) te krijgen.
Daarom schrijf ik dit stukje: om een klein beetje een beeld te scheppen wat je kan verwachten en hoe je je het
best kunt voorbereiden:
Wat kan je verwachten:
Wanneer je binnen komt, wordt je opgevangen door de gastvrouw. Dit is een ervaren T, die het leuk vindt dat je
de drempel hebt overwonnen om te komen.
Je kan dus 'enfemme' (=omgekleed) komen, maar ook in je normale kleding. Er is op vrijwel alle locaties een
omkleedgelegenheid. Wanneer je eens de kat uit de boom wilt kijken en in je gewone kleding wil komen, ben je
natuurlijk ook van harte welkom.
Na binnenkomst is er altijd een kopje koffie (of iets dergelijks) en wordt je door de gastvrouw even voorgesteld
aan anderen (wanneer je daar prijs op stelt).
Vaak wordt een vrouwelijke naam gebruikt (dus is het handig daar alvast over na te denken).
De avonden worden gehouden in ruimtes met een bar, zodat ook de inwendige mens niet wordt vergeten.
De rest van de avond loopt eigenlijk vanzelf: de koffie maakt plaats voor een frisdrankje of iets anders.
Even een tipje dat ik ooit van een zeer ervaren T kreeg: geef - zeker niet de eerste avond - je persoonlijke
gegevens door.
Hoe bereid je je voor:
Dat is voor iedereen verschillend. De TS komt gewoon zoals ze zich voelt.
De CD/TV/TG vindt het leuk om 'enfemme' de avond door te brengen. Wanneer je wat meer durft, komen de
meeste reeds omgekleed. Dus wanneer je niet de gelegenheid hebt je thuis of elders om te kleden, kan je dat
ter plekke van de T&T avond doen. Neem dan alles mee in een sporttas en neem wat geld mee voor de toegang
(er wordt een kleine vergoeding gevraagd), drankjes (en soms parkeermeter).
Ik heb op mijn website een checklist opgenomen om niets te vergeten:
http://www.geocities.com/bianca_holland/
click daarna: 'supportgroup', daar staat ook een link naar een checklist.

Hoe komen de mensen gekleed:
Op vrijwel alle locaties komen mensen in verschillende outfits: van 'business-look', 'feestelijk', tot 'dagelijks'. Het
belangrijkste is dat je je er zelf prettig in voelt. Je valt niet snel buiten het acceptabele.
Op verschillende websites van T&T avonden staan wel foto's van bezoeksters, daarmee krijg je een indruk.
Waar worden de avonden gehouden:
Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Hoorn, Middelburg, Nieuwegein, Rotterdam, Hengelo
Voor de exacte adressen en routebeschrijving: zie de website van de LKG T&T: www.lkgtent.nl
10 Redenen:
Tenslotte: 10 redenen om als CD/TV, TG of TS een T&T avond bezoeken?
1. Allereerst omdat het gezellig is;
2. T&T avonden worden gehouden in neutrale omgeving, waarbij je in een ontspannen sfeer gewoon eens
'jezelf' kunt zijn;
3. Je ontmoet er gelijkgestemden en beseft opeens dat je niet alleen bent met deze gevoelens;
4. Er komen zowel beginners als gevorderden: een gemêleerd gezelschap;
5. Je wordt als beginner meteen opgevangen door de gastvrouw en opgenomen in de verschillende groepjes.
6. Wanneer je erom vraagt krijgt je tips om je 'vrouwelijke ik' nog verder te verbeteren;
7. Je partner is van harte welkom (komen heel vaak terug: dit geeft aan dat ook zij het prettig vinden)
8. Het contact met gelijkgestemden geven je een bevrijdend gevoel (heel anders dan het chatten via het
internet): het besef dat je niet alleen bent;
9. Je kunt je ter plekke omkleden om niet 'enfemme' over straat te hoeven voor diegene die dit niet
durven/kunnen;
10. Soms worden thema's georganiseerd om gezamenlijk eens een onderwerp te bespreken.
Ik hoop je binnenkort eens te ontmoeten op één van de avondenJ
Bianca Holland
bianca_holland@hotmail.com

