
Bezoek ook onze website:

www.mytruecolor.nl 

Of volg ons op facebook:

     MyTrueColor

“Jongens vallen 
op meisjes, 
of niet…?”

Wat is My True Color?

My True Color is een project dat zich richt 

op de bespreekbaarheid en acceptatie van 

homoseksualiteit in allochtone kring. Het 

project wordt uitgevoerd door Stichting OVAA, 

in opdracht van de gemeente Eindhoven. 

Je kan en mag in Nederland homoseksueel 

zijn. Toch zijn er ook mensen in Nederland die 

homoseksualiteit niet accepteren. Bijvoorbeeld 

omdat zij vinden dat het niet bij hun geloof of 

cultuur past. OVAA zag dat ook in Eindhoven 

de relatie tussen homoseksualiteit en de 

multiculturele samenleving vaak moeilijk was 

en daaruit is, in samenwerking met het COC, 

het project My True Color ontstaan. Met het 

project willen we informatie geven over 

homoseksualiteit en een veilige omgeving 

bieden om over het onderwerp te praten.

Informatie over
homoseksualiteit in allochtone kring

Wat is homoseksualiteit?

Homoseksualiteit is het houden van, het 

verliefd worden op iemand van hetzelfde 

geslacht (jongens op jongens, meiden op 

meiden). Een relatie tussen man en vrouw 

noemen we heteroseksueel. Een homoseksuele 

relatie is hetzelfde, alleen met het verschil dat 

het nu twee mannen zijn of twee vrouwen en 

geen vrouw en een man. Homoseksualiteit is 

een natuurlijke voorkeur. De een wordt verliefd 

op iemand van een ander geslacht, de ander op 

iemand van hetzelfde geslacht. Homoseksuele 

gevoelens zijn menselijke gevoelens en dus 

heel natuurlijk. 

Homoseksualiteit is er altijd geweest. Het is 

niet van de een op de andere dag ontstaan. 

Homoseksualiteit is ook iets dat men in alle 

landen ter wereld terugvindt. Maar de vorm 

en de naam die erbij horen geven aan dat de 

gevoelens ten opzichte van homoseksualiteit 

per land verschillen. Dit is

afhankelijk van de maat-

schappij, het land en de 

cultuur waarin men leeft.



Uitgevoerd door:

Stichting OVAA
Stichting ter bevordering van

diversiteit in Eindhoven

www.mytruecolor.nl 
contact@mytruecolor.nl

Klokgebouw 196

5617 AB  Eindhoven

Tel: 040-2569787

Ben ik homo?

Hoe weet je eigenlijk of je homo of lesbo 

bent? Of wanneer ben je nu een homo of 

lesbo? Misschien vragen die je wel herkent. 

Hoe moet je dat ook weten? Je hoort er weinig 

over dat meiden op meiden vallen en jongens 

op jongens verliefd worden. Maar hoe weet je 

het van jezelf? 

Een ander kan niet voor jou bepalen of je 

homo of biseksueel bent of kunt zijn. Maar je 

twijfelt waarschijnlijk niet voor niets daaraan. 

Je denkt dat je misschien homo bent. Waar 

komt dit vandaan? Komt het door een soort 

voorgevoel? Of ben je als jongen verliefd 

geworden op een jongen? Anders gezegd: wat 

is de reden waardoor jij denkt dat je homo of 

biseksueel zou kunnen zijn?

Jij bent de enige die het antwoord kan geven. 

Dit kan alleen door eerlijk tegen jezelf te 

zijn. Probeer te voorkomen dat je al gaat 

nadenken over wat anderen er eventueel 

van kunnen denken. Wat jij voelt is nu het 

allerbelangrijkste. 

Homoseksualiteit en religie

Binnen één religie kunnen er verschillende 

zienswijzen zijn op homoseksualiteit. Ook 

binnen de Islam bestaan verschillende 

stromingen die het geloof verschillend 

uitleggen en beoefenen. Daarnaast is de 

dynamiek binnen verschillende etnische 

groepen en de denkbeelden over bijvoorbeeld 

mannelijkheid en vrouwelijkheid en de rollen 

die bij mannen en vrouwen ‘horen’, van invloed 

op de manier waarop er naar homoseksualiteit 

gekeken wordt.

Er zijn in Eindhoven veel organisaties waar 

je terecht kunt met jouw specifieke vragen 

of problemen. Er zijn altijd mensen die je 

kunnen helpen of een antwoord hebben op 

jouw vraag.

Om te weten waar je terecht  kunt met welke 

vraag, kun je op onze website de sociale kaart 

downloaden. Hierop vind je alle organisaties 

die voor jou belangrijk kunnen zijn. 

Waar kan ik terecht?

www.mytruecolor.nl


