
Lieve Frank,  
 
Van de week heb je een pride vlag besteld zoals op deze foto kunt zien en het deed me 
hier aan denken.  
 
Als ik door de stad loop zie ik afgelopen tijd steeds meer pride vlaggen hangen en heel 
veel bedrijven verkopen spullen met de pride kleuren. Super fijn natuurlijk dat het steeds 
meer zichtbaarheid krijgt, maar ik vind er ook iets anders van. 
Het lijkt soms wel alsof het ook een marketing stunt is geworden voor veel organisaties of 
bedrijven, want als je zo’n vlag uithangt doe je er dan daadwerkelijk iets mee? En voelt 
iedereen uit de LGBTQ+ community zich echt gezien bij die bedrijven of organisaties? 
De pride is niet ontstaan als een marketing stunt… want laat liever echt zien dat je ervoor 
staat en doe er iets mee in plaats van alleen maar zo’n vlag uithangen, omdat de rest het 
ook doet. 
Wel moet ik er natuurlijk bij vermelden dat er ook genoeg organisaties zijn die het wel om 
de goede redenen doen, maar ik denk dat we er nog niet zijn. 
 
De Socialrun heeft nu ook een vlag maar ik kan uit ervaring zeggen dat ik geen plek ken 
waar ik meer geaccepteerd word dan bij de Socialrun.  
Socialrun staat natuurlijk voor inclusie en hun slogan is #meedoeniswinnen. Binnen de 
LGBTQ+ community hebben helaas redelijk wat mensen ook mentaal last van de 
gevolgen van hun geaardheid en zijn. Door het niet geaccepteerd worden etc… ik vind het 
jammer dat daar nog zo weinig aandacht voor is en wil me de komende tijd daar graag 
voor gaan inzetten. Daarom vind ik de vlag met het Socialrun-logo en de slogan erop zo 
mooi. Hier komen die 2 dingen samen! 
 
Frank, dit keer geen vraag aan je maar een bedankje, dankjewel dat jij hier ook zo voor 
gaat!  
 
Liefs,  
Carlijn 


