NIEUWSBRIEF
Januari 2010

Wie en wat is outForever?
OutForever is een netwerk van 400 mensen waaronder jij!. In de afgelopen drie jaar
heb je de enquête ingevuld op onze website en je email adres aan ons gestuurd.
Daarmee maak je deel van uit outForever. Wij zoeken nog steeds veel nieuwe
mensen die de enquête invullen! Zegt het voort.
OutForever wil wonen en zorg voor homo ouderen in Amsterdam realiseren. Niet in
een getto, maar wel naar onze normen voor huisvesting, goede buren, goede zorg,
vermaak en veiligheid. Frank Schuurmans en Karleen Veenker zijn de
initiatiefnemers, versturen deze nieuwsbrief, werken aan naamsbekendheid en
overleggen met Amsterdamse partijen over onze wensen. Contact kan je leggen
via info@outforever.nl. of zoek ons op 28-1-10 bij de borrel van “pink1029”.
Pink 1019 is een groep van gay buurtbewoners in het postcodegebied 1019.
Eens in de paar maanden is er een ongedwongen borrel zonder dat er iets hoeft.
Volgende borrel vindt plaats op 28 januari. Elkaar kennen betekent ook elkaar
kunnen steunen als je dat wilt. Meer informatie op: www.pink1019.nl
OutForever steunt dit initiatief en wil deze netwerken graag in meer postcode
gebieden van Amsterdam zien ontstaan.
De OsiraGroep zet zich in voor wonen, zorg en welzijn. Zij wil er zijn voor alle
Amsterdammers. Dus ook voor Roze Amsterdammers.
Op 7 januari 2009 werd door wethouder Carolein Gehrels Café Rosé in de Rietvinck
officieel geopend. Een verslag is te zien op:
www.osiragroep.nl/opening_roze_cafe_1520.html
Met de Osiragroep zijn we in gesprek over het uitbreiden van hun initiatief met het
zorgcentrum de Rietvinck. Vraag hun nieuwsbrief en de agenda van de roze
dagbesteding, café rose op via hun website
http://www.osiragroep.nl/files/pdf/algemeen/nieuwsbrief_oud_roze.pdf

In onze volgende nieuwsbrief vertellen we meer over de uitwerking van onze
plannen met Osira.
Met groet aan alle outForevers.
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

