
 

 

Nieuwsbrief  outForever  

Welkom bi j  deze eers te af lever ing van onze Nieuwsbr ief .   

 

Al lereerst  wi l len wij  je har tel i jk  bedanken voor het  invul len van de enquête over 

wonen en zorg op onze webs ite. Sinds onze site op 9 november 2006 de lucht  

inging hebben nog 110 andere “ear ly adopters” d i t  gedaan. Je bevindt je dus in 

goed gezelschap. De resul taten zul len we bekendmaken via de homo - en 

ouderenbladen.  

Heb je nog niet meegedaan aan de enquête, doe dat  dan zo snel mogel i jk .  Je 

react ies  zi jn  belangr i jk !  En d ie van je vr iend( inn)en ook. W ij s hen dus op onze si te:  

www.outforever.nl  Al leen met veel  ingevulde enquêtes,  met de wensen van velen 

maken we kans om investeerders , woningbouwverenig ingen en fondsen te 

interesseren voor onze idealen.  

 

Publiciteit  

Ons werk  op d it  moment  bestaat  ui t  het  verzamelen van meer vragenl i js ten en het 

zoeken naar  publ ic i tei t .  Binnenkor t zi jn we te horen op MVS radio en we hebben 

contacten met a l le  relevante t i jdschr if ten gelegd.  Z i jn er misschien onder  je  

vr iend( inn)en nog mensen die werkzaam zi jn  of  contacten hebben in de wereld van 

de publ ic i tei t? Zou je hun dan wi l len verte l len over ons ini t ia t ief? W ij  staan hen 

graag te woord met  nadere informat ie.  

 

Samenwerking 

In  de regio Amsterdam hebben wij  contacten gelegd met andere organisat ies,  zoals  

het Platform Ouderen van het COC, de Schorer St icht ing,  de ANBO, homolesbische 

u itvaar t.n l,  platform ouderen, St icht ing LA Ries,  een vro l i jke oude dag, Zoc iëte it ,  

Thuiszorg Amsterdam en nog een aanta l in i t iat ieven. Di t  omdat wij  zoveel mogel i jk  

de samenwerk ing zoeken en bovendien wi l len voorkomen dat er  concurrent ie 

ontstaat  tussen de d iverse in i t ia t ieven op d it  gebied.  Ook wi l len wij  daarmee het  

debat  tussen en over  homo-ouderen zichtbaar maken en houden.  

 

Ben je al donateur?  

Om onze s ite te onderhouden en onze schuld voor de ontwerperskosten af  te lossen 

(€800),  vragen wij  je  om  éénmal ig € 10 te storten (meer  mag ook natuur l i jk ) .  Als  

iedereen helpt met  een k le in bedrag kunnen we probleemloos verder.  Degenen die 

d it  a l  gedaan hebben: heel harte l i jk  bedankt voor  je  b i jdrage!  Dus gel i jk  doen: op  

Postbankrekening: 2626812. ten name van F. Schuurmans –  outForever  in  

Amsterdam.  



Ten slotte  

Wil je ook eens kennismaken met  andere outForever  enthous iasten? En tegel i jk  een 

n ieuwe gezel l ige ontmoet ingsavond in Amsterdam ervaren? Kom dan op 

woensdagavond 6 juni  naar Grey Pink, Pale is van de W eemoed, Oudezi jds  

Voorburgwal 15. OutForever  is  daar  met een e igen tafe l aanwezig d ie dag.   

Over igens kun je e lke eers te woensdag van de maand terecht b i j  Grey Pink in het  

pale is,  vanaf  18.00 uur. Er  is  een dagschote l ,  en wisselend theater ,  bar  en 

(dans)muziek.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei  2007 


