
 

 NIEUWSBRIEF 

       Januari 2011 

 

 

 

 

 

PROJECTEN IN ZICHT! 
Beste sympathisanten van outForever,  
 

In 2010 zijn de echte projecten van outForever van start gegaan.  
Met OsiraGroep en COC Amsterdam werken we aan de realisatie van 24 woningen, met 
zorgindicatie, in het centrum van Amsterdam exclusief voor gays. Naar verwachting zijn 
de woningen in 2015 gereed. Dat duurt nog even.  
 
Daarom onderzoeken we met OsiraGroep en COC Amsterdam de mogelijkheden van 
een bestaand nieuwbouwcomplex in hartje Amsterdam.  Onderhandelingen met de 
betrokken projectontwikkelaar en woningbouwcoöperaties volgen op korte termijn. In 
de volgende nieuwsbrief hopen we jullie hier meer over te kunnen vertellen. 
 

Met Bouwinvest doen we mee aan een ontwikkelprijsvraag voor het Stadionplein.  
Het is een levendig plan met roze woningen, winkels, culturele centra en een 
parkeergarage.  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het thema leeft bij ontwikkelaars en zorginstellingen. 
Het is fantastisch dat zij outForever opzoeken als samenwerkingspartner. 
 
Houdt dus onze Nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie. Belangrijk is of onze 
doelgroep inderdaad groot genoeg is voor dit soort projecten. Laat vrienden en 
bekenden zich bij ons aansluiten door de enquête in te vullen op www.outforever.nl. 

 

 

En je helpt ons door onderstaande 4 vragen in te vullen! 
1. OutForever is in gesprek om een woningcomplex voor ouderen ‘’gay’’ in te richten. 
Bewoners moeten wel in het bezit zijn van een zorgindicatie van het CIZ, waarmee je 
recht hebt op zorg. Kan je aangeven of jij, of je partner, een zorgzwaartepakket hebt 
of verwacht te hebben vanaf 2013?   
a. Nee en ik verwacht die ook niet te krijgen b. Ja ik heb een indicatie voor een 
zorgzwaartepakket c. Mogelijk zal ik op termijn een zorgzwaartepakket hebbe
    

2. heb je interesse in informatie over dit complex? 
a. Ja b. Nee  c. Later misschien 
 
3. Moet outForever via sociale media (Facebook e.d.) onderling contact mogelijk 
maken? (In de volgende nieuwsbrief meer over bestaande en toekomstige initiatieven) 
a.Ja super b.mag van mij  c.hoeft niet van mij d.slecht idee 
Toelichting: 
    
4. Stel je er prijs op als outForever sociale activiteiten in Amsterdam ontplooit waar 
ontmoetingen mogelijk zijn? 
a.Ja super b.mag van mij  c.hoeft niet van mij d.slecht idee 
Toelichting, heb je suggesties voor wat voor activiteiten:  

 
(Kopieer deze vragen en stuur je antwoorden in een mail naar info@outforever.nl)  
 

 

Ondertussen in …. 
 
Tilburg: Naar alle waarschijnlijkheid opent er rond oktober 2011 een huis in Tilburg 
met 12 mooie zelfstandige huur-appartementen. Bewoning, verzorging en eventueel 
verpleging is bestemd voor “roze” ouderen. Het L.A. Ries huis in Amsterdam staat 
hiervoor model. De Tilburgse appartementen zijn gereed, voldoen aan alle normen, 
maar er dienen rond organisatie en inrichting van gemeenschappelijke ruimten nog 
stappen te worden gezet. Serieuze belangstellenden worden van harte uitgenodigd met 
raad en daad in dit voortraject te participeren. Voor meer informatie kan – na 15 

februari – contact worden opgenomen met:  
Miek Eijgenraam, 06-13235913, miekeijgenraam@hotmail.com 
 
Den Haag: Aanbod voor roze woongroep 50+, het Rozenburg Kwartier. 50 huur en 
koopwoningen, ook voor mensen van buiten Den Haag. Oplevering in 2012. 
Woningbouwvereniging Staedion wil graag weten wie serieus geïnteresseerd is: stuur 
een email naar rozenburgkwartier@cochaaglanden.nl 
 

 

outForever is een initiatief van Karleen Veenker en Frank Schuurmans.  

Er  wonen 10.000 45 + homo 

mannen en vrouwen in  

Amsterdam.  

 
outForever  w i l  voor  deze  

doe lgroep  400  koop -  en  

huurwon ingen  aanb ieden aan 

le sb is che  vrouwen  en  

homomannen  in  Amsterdam.  

We  w i l l en  geen  e igen  gemaakt  

ge t t o  maar  ve i l ige  en  
homovr iende l i j ke  buu r t en  met  

vee l  homo’ s  waa r  je  kun t  

wonen  me t  de  mensen  d ie  jou  

d ie rbaar  z i jn .  De  k roeg ,  he t  

restaurant ,  de  spor t schoo l ,  de  

b ieb  en  de  w inke ls  z i jn  homo 

vr iende l i jk .  Omda t  we met  

ve len  z i jn  kunnen  we  ook  wa t  

gedaan  kr i j gen  in  de  stad en 

de buur t.  
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De nieuwsbrief van outForever wordt incidenteel verspreid. We streven naar twee keer per jaar. 

Donaties zijn zeer welkom op: rek. 2626812 t.n.v. F Schuurmans/outForever Amsterdam 

Aan- en afmelden kan door een mail te sturen naar: info@outforever.nl 
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