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IN SAMENWERKING MET SECRET GARDEN 
MILKSHAKE FESTIVAL ONTVANGT 100 LHBT-VLUCHTELINGEN UIT SYRIE EN IRAN 
 
Bij de zevende editie van Milkshake Festival staan 100 Syrische en Iraanse LHBT-vluchtelingen  
(Lesbisch/Homo/Bi-seksueel en Transgender) op de speciale gastenlijst. De organisatie is daarvoor 
een samenwerking aangegaan met onder meer het COC en Secret Garden, een stichting van en voor 
LHBT’ers met een etnisch-culturele achtergrond en sympathisanten, gevestigd in Amsterdam.  
 
De groep met een moslimachtergrond maakt een groot onderdeel uit van onze doelgroep. Secret 
Garden staat voor de behartiging van de belangen van haar doelgroep in de breedste zin van het 
woord. De stichting biedt sociaal/maatschappelijke, juridische, psychologische ondersteuning en 
begeleiding aan alle LHBT’ers uit de doelgroep.  
 
Een belangrijk onderdeel van het werk betreft de LHBT-asielzoekers. De ondersteuning vanuit Secret 
Garden hangt af van de zorgvraag, die na aanmelding via e-mail, telefoon of inloop wordt 
geïnventariseerd tijdens een intakegesprek. Mensen worden één-op-één of in een groep aan elkaar 
voorgesteld wanneer ze hun verhaal kwijt willen of lotgenoten willen leren kennen. Er is in het 
gebouw een ruimte waar men met elkaar kan praten. 

Aan personen die bedreigd worden door familie en/of op straat zijn gezet, wordt via het 
vrijwilligersnetwerk geprobeerd om opvang en psychische ondersteuning aan te bieden. Met enige 
regelmaat is er een psycholoog aanwezig om met mensen te praten. Als personen behoefte hebben 
aan onderdak, wordt getracht daarin te voorzien door een veilige plek te vinden binnen het netwerk 
van de stichting. 

LHBT-immigranten worden vaak geholpen met praktische problemen die betrekking hebben op de 
inburgeringscursus, sociale zaken, huisvesting etc. Verder behartigt Secret Garden de belangen van 
LHBT-asielzoekers die vanwege hun geaardheid zijn gevlucht en aankloppen voor hulp. Ook 
bemiddelt Secret Garden in contacten met overheidsinstellingen. 

Milkshake Festival is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags festijn. Het dance-
festival is ontwikkeld vanuit de gedachtegang ‘niets moet, alles mag’. Het laat zien dat 
entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken heeft. Tijdens 
Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het 
leven is juist een feest dankzij de grote diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een 
scala aan verschijningsvormen. Milkshake viert de stad en haar initiatieven en zet zich in voor iets 
meer hoffelijkheid en liefde voor elkaar. Dik, dun, klein, groot, homo, hetero, trans, travo, pikzwart of 
lelieblank: mensen zijn het zout van de aarde en dit gaan we vieren! 
 
Bij de komende editie is de catering op het festivalterrein geheel vegetarisch en daarnaast is er veel 
aandacht voor duurzaamheid. In het Westerpark is geen vlees meer te koop, pin-only wordt 
geïntroduceerd en bestek, borden en servetten zijn biologisch afbreekbaar. Bovendien is er dit jaar 
voor het eerst een naked area, voor de naturistische bezoekers van Milkshake.  
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