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OutForever wil woningen realiseren in Amsterdam voor lesbo’s, homo’s, bi's,
transgenders en interseksuelen (LHBT+). Waar het goed wonen is, met elkaar en in
de buurt. Waar activiteiten en initiatieven kunnen ontstaan.
OutForever is actief voor alle LHBT+'ers, voor jong en oud en voor elke portemonnee.
Specifieke aandacht gaat uit naar comfortabel en veilig wonen voor senioren.

Huren met Roze buren
OutForever nodigt mensen uit die een woning in
Amsterdam willen huren (sociaal of vrije sector)
in een project met andere LHBT+’ers. Wij
brengen mensen bij elkaar, die zich actief willen
inzetten om dergelijke projecten van de grond te
krijgen. Je zult er zelf, met begeleiding van
outForever, tijd en energie in moeten steken.

Seniorenhuisvesting krijgt aandacht, zowel landelijk als in Amsterdam. Samen staan we sterker om met de
gemeente en verhuurders hiervoor concrete ruimte te laten creëren. Spreekt dit je aan? Wil je graag roze
wonen? Geef je dan op voor onze informatieavond. Daar komen mensen bij elkaar die zich willen inzetten
voor een levendige woontoekomst. Wonen waarin ruimte is voor ontmoeten, samen iets ondernemen en
naar elkaar omkijken.

De avond is op donderdag 20 juni om 20.00 uur, in Amsterdam. Voor de ruimte en consumpties vragen
we een bijdrage.

Geef je vóór 10 juni op, via info@outForever.nl. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Nominatie Amsterdamse Nieuwbouwprijs
De Roze Hallen is genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs!

Ga naar stem Roze Hallen

En stem op De Roze Hallen!

Jaarlijks wordt de Amsterdamse Nieuwbouwprijs georganiseerd door Amsterdamwoont.nl, in
samenwerking met de gemeente Amsterdam en omroep AT5. Ga voor het filmpje over De Roze Hallen
naar filmpje/De-Roze-Hallen/

Zelf bouwen met een groep
De gemeente geeft ruimte aan zelfbouw voor bouwgroepen door
meerdere keren per jaar kavels uit te geven waarop dat mogelijk is, zie
ook Samen-Bouwen

Inschrijven kan als je geregistreerd staat als bouwgroep.

Naast kavels voor koopwoningen gaat de gemeente verder met het uitgeven van kavels voor
Wooncoöperaties. Hier huur je de woning van je eigen - op te richten - Wooncoöperatie.

OutForever ondersteunt bij de registratie en opstart van een bouwgroep, huur of koop.
Ben je geïnteresseerd om je in te schrijven in een LHBT+ bouwgroep?
Stuur dan een mailtje naar info@outForever.nl. Na de zomer nodigt outForever geïnteresseerden uit voor
een informatieavond. Houdt dus de Nieuwsbrief in de gaten.

Gespreksgroep 60+
Zin in een goed (groeps)gesprek met andere LHBT+'ers over wat je
bezighoudt en bespreken van de voor- en nadelen van ouder worden?
Welke zegeningen ervaar je en welke grenzen?
Waar zit je over in?

OutForever start een gemengde LHBT+ gespreksgroep vanaf oktober, waarbij we niet streng zijn wat
betreft leeftijd. We denken aan 6 bijeenkomsten in de ochtend van 2,5 uur, om de 14 dagen.
In overleg kunnen we ook kiezen voor de middag of de avond.

Op de eerste bijeenkomst willen we globaal de onderwerpen vaststellen.
We denken aan: niet werken, gezondheid, alleen zijn, vrienden maken, afscheid nemen, seksualiteit en
hoe maak je lol in het leven.

De groep wordt begeleid door twee ervaren groepsbegeleiders van outForever. Deelname is gratis.
Inlichtingen, opgeven met naam en mailadres, kan bij david@outforever.nl

Oproep voor vrijwilligers

Uit onze doorlopende enquête en via mailcontact blijkt dat er grote behoefte is aan de woonconcepten
zoals outForever die voorstaat. Het is en blijft dus de moeite waard om dit te realiseren. OutForever heeft
behoefte aan nieuwe vrijwilligers die hieraan mee willen helpen. Wij zoeken mensen die kennis en

ervaring hebben, of dit willen ontwikkelen, op het vlak van woningbouwontwikkeling en de bijpassende
juridische, financiële en digitale zaken. Heb je dat in huis of lijkt je dat leuk meld je dan aan via
info@outForever.nl.

Draag bij en doe het vandaag!
OutForever heeft geen bronnen van inkomsten. Wij maken beperkte
kosten, bijvoorbeeld voor de website, voor flyers en presentatiemateriaal.
Vind je outForever zinvol en wil je een bijdrage leveren? Elk bedrag is
welkom op rekening: NL06 SNSB 0945 3111 25 t.n.v. Stichting
outForever. Doe het vandaag!

outForever is een initiatiefgroep bestaande uit acht mensen. Met een geïnteresseerdengroep van 900 LHBT+'ers die in
Amsterdam willen wonen met zorg voor elkaar. Om de behoefte vanuit de doelgroep te blijven peilen houden we een
doorlopende enquête bij. De nieuwsbrief van outForever wordt incidenteel verspreid. We streven naar twee keer per jaar.

