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De plannen van outForever in 2009 

Ook in 2009 blijft outForever werken aan homovriendelijke 'zorg en wonen' in 
Amsterdam. De stand van zaken op dit moment is dat 288 mensen de vragenlijst 
aan ons retourneerden; 220 deden dit met hun e-mailadres. Daarnaast steunden 
velen ons met een gift, waardoor we ook in 2009 online kunnen blijven. Dank 
daarvoor.  
 

Maar de publiciteit is niet zo groot als we oorspronkelijk verwachtten, hoewel de 
Gay Krant en COC’s Update lovend over ons schreven. Toch zijn er nog niet 
genoeg ingevulde vragenlijsten. Om naar de gemeente en woningbouw-
verenigingen een serieuze partij te zijn, moeten we die lijst van 288 ondersteuners 
zien uit te breiden naar 1000 invullers van de vragenlijst! Dat betekent dat wij in 
2009 doorgaan met bekendheid verwerven voor het outForever-initiatief. Een 
interview in het blad Zij aan Zij is in voorbereiding en met het COC gaan we 
persberichten versturen. 

 

Wat kun jij voor outForever doen? 
Regelmatig krijgen we aanbiedingen van mensen die mee willen helpen. Tot op dit 
moment kennen wij geen bestuur, stuurgroepen of werkgroepen, maar je kunt ons 

steunen: 
1. Door ons te koppelen aan publiciteit. Ken je iemand van radio tv of een 

magazine? Please … 
2. Door aan vrienden en bekenden te vragen om onze vragenlijst in te vullen 

http://www.outforever.nl/. Als elke ontvanger van deze nieuwsbrief 
drie vriend(inn)en vraagt te reageren, dan halen we met gemak ons 
streefgetal van duizend. 

En ook al kennen we geen werkgroepen: als je specialist bent in websites bouwen 
(dreamweaver), communicatie of op juridisch terrein, laat het ons weten via 
info@outforever.nl 

Oproep aan alle homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders ouder dan 50 jaar: 
Vrolijk oud worden 

Landelijk onderzoek naar de behoefte aan woonvoorzieningen voor  
homoseksuele en lesbische ouderen 

 
In het onderzoek 'Vrolijk oud worden' staat de vraag centraal hoe (toekomstige) homoseksuele en lesbische ouderen 
graag willen wonen. Aan de hand van thema's als zorg en welzijn worden behoeften in kaart gebracht. Uiteindelijk 

hoopt dit onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige 
homoseksuele en lesbische ouderen. 
U kunt de vragenlijst (anoniem) online invullen via de website www.vrolijkoudworden.nl. U kunt ook een vragenlijst 
thuisgestuurd krijgen. Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en woonplaats naar: info@vrolijkoudworden.nl. U 
ontvangt vervolgens de vragenlijst met een antwoordenvelop. Deze kan kosteloos worden geretourneerd. Het 
invullen van de vragenlijst duurt 20-25 minuten. Sluitingsdatum: 31 maart 2009. 

Als blijk van waardering voor uw deelname aan dit onderzoek wordt per volledig ingevulde vragenlijst 

een bedrag gedoneerd aan Pink Ribbon en/of het Aidsfonds. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Richard den Heijer en ondersteund door COC Amsterdam, COC Nederland, 
OsiraGroep en DH Industries, en valt onder de supervisie van de EuMaG/Vrije Universiteit van Amsterdam. 
 

 
De nieuwsbrief van outForever wordt incidenteel verspreid.  
Donaties zijn welkom op: rek.1986940 t.n.v. F Schuurmans/outForever Amsterdam  
Aan- en afmelden kan door een mail te sturen naar: info@outforever.nl 
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