
 

 

NIEUWSBRIEF 5 

maart 2013 

 

 

 

Welkom bij deze vierde aflevering van onze Nieuwsbrief.  

Hallo vriend(inn)en 

ROZE BOUWPROJECT START!! 

Op 23 oktober 2012 werd een intentieverklaring ondertekend. 

Forever heeft na 5 jaar lobbywerk het eerste bouwproject onder handen.  In de 

Amsterdamse Staatsliedenbuurt wordt een nieuwbouwproject van 24 luxe huurwoningen 

gebouwd (55-100 m 2) met parkeergarage. Gay okay zorg wordt geboden door een 

huisartsenpraktijk op de begane grond en Osira verzorgt zo nodig zorg “aan huis’’. 

 

De woningen worden gebouwd door Rochdale. De sloop van de oude panden is al begonnen. Osira verzorgt 

ondersteuning aan bewoners die zorg nodig hebben. Een werkgroep is al bezig met de voorbereidingen van 

aanmeldingen en de selectiecriteria, om vast te stellen welke bewoners het eerst toegelaten worden. Met 

hulp van COC -Amsterdam gaf de gemeente Amsterdam ons toestemming om het complex een roze 

karakter te geven. De oplevering van de woningen is eind 2014 gepland.  

 

 

LAATSTE NIEUWS:  

13-2-13 Rochdale, de bouwer van onze woningen, heeft het project opgeschort vanwege problemen die 

corporaties krijgen door de politieke ontwikkelingen. Rochdale en Forever zoeken naar een nieuwe 

investeerder voor dit project. Met geïnteresseerde investeerders worden gesprekken gevoerd. Het betekent 

in ieder geval vertraging  

14-2-13 Forever Bewonersvereniging in Oprichting gaat door met de voorbereidingen  en zoekt tegelijk 

ook naar andere locaties en andere partijen voor onze plannen. 

 

Forever gaat dus door! We willen meer panden en meer voorzieningen voor homo vrouwen en mannen 

in de stad. Jij kunt daarbij helpen. 

 

 

Doe mee! Bewonersvereniging in Oprichting… 

Als je interesse hebt in een woningen of mee wilt werken aan de voorbereidingen, geef ons dan een 

berichtje, het verplicht je tot niets (info@outforever.nl) 

  

Ken je mensen die onze enquête nog niet invulden en die ook in ons bestand opgenomen willen worden: 

vraag ze om onze enquête in te vullen. Wijs hen dus op onze site: www.outforever.nl. Daar staat de 

enquête onder de knop “doe mee”.  

Alleen met veel ingevulde enquêtes, met de wensen van velen maken we kans om meer investeerders, 

woningbouwverenigingen en fondsen te interesseren voor onze idealen.  

http://www.outforever.nl/


  

 Een naam voor het project? Een facebook groep? 

We zoeken een mooie naam voor de 24 woningen aan de van Hogendorpstraat. Mail je ideeën aan ons. 

Natuurlijk krijgt de winner een prijs(je). Ook is er een facebook groep aangemaakt onder de naam 

Forever. Die maakt het mogelijk met andere sympathisanten in contact te komen. Doe mee en meld je 

aan op de facebookgroep! 

 
 Donateur zijn? 

Wij maken weinig kosten. Maar om bijvoorbeeld onze website te onderhouden vragen wij je om éénmalig  

€ 10 te storten, op rekening: 2626812 ten name van F. Schuurmans inzake Forever  in Amsterdam. 

 
outForever is een initiatief van Karleen Veenker, Frank Schuurmans en Wilant Boekelman.  

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

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

mailto:info@outforever.nl

