NIEUWSBRIEF
maart 2008
Wat is er nieuws?
Onze plannen zijn nog springlevend en actueel zoals blijkt uit onderstaande
berichten. We gaan dus ook in 2008 door om een grootschalig woonproject
met goede (zorg)voorzieningen voor elkaar te krijgen. We kregen in 2007
aandacht van de Gay Krant en de COC Update. Hierdoor is het aantal
invullers van de vragenlijst gegroeid naar meer dan 200! Wij hebben 1000
enquêtes nodig om stevig in de schoenen te staan bij investeerders en
woningbouwers. Dus help ons svp: maak je vrienden, vriendinnen en
kennissen bekend met onze site: http://www.outforever.nl/en vraag ze
de vragenlijst in te vullen. Ideeën voor verdere publiciteit zijn welkom. Dus
ken je een redacteur, een blad of kom je bij de koningin over de vloer: laat
het ons en haar weten!
OutForever in Rotterdam
Reeds enige jaren is de Stichting HomeLesS actief op het gebied van
woonwensen voor oudere homoseksuelen en lesbiennes.Sinds enige tijd is
in de picture het bouwproject Walenburghof als mogelijkheid voor
huisvesting van deze doelgroep (10 à 15 appartementen op een totaal van
90 woningen).De bouw (en sloop van hetgeen er nu staat) moet nog
beginnen. De streefdatum van opening is eind 2010.Het is de bedoeling dat
vanaf dit voorjaar een woongroep geformeerd gaat worden onder
begeleiding van Rotterdam Verkeert.Nadere info is dan pas beschikbaar.
Met groeten,Joop de Beer
Meer informatie: http://www.stichting-homeless.nl/hoofd.htm
OutForever in de rest van Nederland
Den Haag: La Vie en Roze, woongroep met 35 appartementen zonder
zorgvoorzieningen. Klaar in de zomer van 2010. Werkgroep Ouderenbeleid
COC Haaglanden en Haagse Vereniging Groepswonen voor ouderen werken
hierin samen.
Nieuwegein: corporatie Jutphaas Wonen en COC midden Nederland zijn
in gesprek voor een woonproject.
Arnhem: Homo Lesbisch Platform Arnhem e.o. wil 3x 12 woningen voor
diverse doelgroepen homo, lesbisch en gemengd.
Informatie: mailto:woonwensen@diverzo.nl of 026-4423161
Nijmegen: adviescommissie Homo- Lesbisch beleid en de gemeente
hebben contacten met verzorgingshuizen over gay vriendelijke criteria.
Amsterdam: eerste en bekendste gerealiseerde woonvoorziening voor 7
homo ouderen, grenzend aan verzorgingshuis de Rietvinck.Amsterdam:
een vrolijke oude dag. Woonprojecten voor actieve lesbische 50+ vrouwen.
Living apart together, eerste poging in Bijlmer, nu in gesprek voor IJ-burg.

OutForever ging LIVE in Amsterdam
Op 4 november vond een ontmoeting plaats van geïnteresseerden op een
Grey Pink bijeenkomst in het paleis van de Weemoed. Het was een
spontane bijeenkomst met ongeveer 30 nieuwsgierigen. Voor ons leuk
genoeg om ook in 2008 weer zo een bijeenkomst te plannen. We zullen
met Grey Pink overleggen en jullie een datum toesturen in de volgende

nieuwsbrief.

Oproep
Innovatief waren Rotterdam en andere steden altijd al. Help ons mee om
Amsterdam niet achter de feiten aan te laten sukkelen. Dat kan door onze
vragenlijst bekend te maken (op http://www.outforever.nl/) maar ook
door een steungift van €15 op giro 2626812 tnv. Frank Schuurmans inz.
outForever, Amsterdam. Hartelijk dank en tot de volgende nieuwsbrief
Karleen Veenker & Frank Schuurmans

De nieuwsbrief van outForever wordt een paar keer per jaar verspreid.
Aan- en afmelden kan door een mail te sturen naar: mailto:info@outforever.nl

