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wonen met zorg voor een nieuwe generatie homomannen en lesbische vrouwen

NOORD: zelf bouwen in de koopsector, schrijf je in!
Wil je wonen met gelijkgestemden in Buiksloterham? Wil je als goede buren wonen, naar elkaar omkijken,
dingen samen doen? Doe dan mee met de roze bouwgroep die daar op een van de zelfbouwkavels een eigen
woonproject (koop) gaat ontwikkelen. De kavels hebben verschillende afmetingen. Afhankelijk van de
kavelgrootte, zullen we ongeveer 15 tot 30 woningen bouwen. De grondprijs is in Buiksloterham goedkoper dan
in centrum stad. En tegelijkertijd is het centrum, via de pont of de Noord/Zuidlijn dichtbij.
Op de Bouwmarkt van 10 oktober 2015 zijn de zes kavels toegelicht, die voor bouwgroepen beschikbaar zijn.
Om een kavel te verwerven moet de groep een selectieprocedure volgen. De eerste fase is loting. Daar komen
drie groepen, per kavel uit, die door mogen. Hoe meer bouwgroepen outForever kan inschrijven, hoe groter de
kans dat we bij één van die drie horen. Dan volgt er een schriftelijke fase, daarna de interviewfase. De groep
die daarbij de hoogste punten haalt, mag door. Er is een architect en een projectmanager om de groep te
ondersteunen bij deze selectieprocedure.
De groep is al gestart, lijkt het je wat om mee te doen?
Schrijf je dan met spoed in op Buiksloterham, of mail naar Buiksloterham@outforever.nl
Op www.outforever.nl vind je meer informatie.

De Roze Hallen
Coöperatieve Vereniging De Roze Hallen realiseert een zelfbouwproject in de Kinkerbuurt in Amsterdam West.
Hier komt een woningcomplex van 14 koopwoningen, van 50 tot 110 m2, bestemd voor LHTB-ers (lesbisch,
homo, transgender en bi) van 55 jaar en ouder.
OutForever is er trots op dat zij dit kavel aan de Bilderdijkkade heeft weten te bemachtigen, in het levendig
florerende Hallengebied.
Eén bouwgroep van outForever kwam door de selectie. Het plan van aanpak van de groep is goedgekeurd; de
gemeente heeft de optie op de grond verstrekt. De architect gaat in nauwe samenspraak met de groep verder
met het ontwerp. Als de vergunning er is, kan de bouw in 2016 van start gaan. In de tweede helft van 2017
verwachten we de oplevering van de woningen.
Er zijn nog een paar woningen beschikbaar. Hiervoor zoeken we belangstellenden die met ons mee willen
denken, vergaderen, organiseren, investeren, en wonen. Aanmelden kan via www.outforever.nl Je kunt ook
eerst contact met ons opnemen via rozehallen@outforever.nl

DE WITTE KAAP krijgt een roze randje met 12 sociale
huurwoningen
Wil je wonen op de kop van IJburg in het bijzondere pand van Claus en Kahn? Hier komen 12 sociale
huurwoningen voor roze 55+ers beschikbaar. In de toekomst komen er nog 12 bij.
In dit pand zijn veel problemen geweest. Er vindt nu een kentering plaats. De technische problemen zijn
opgelost. Aan de problemen met de bewoning wordt gewerkt. Enerzijds, door de mogelijkheden die het pand
biedt beter te benutten. Anderzijds, door de bewonerssamenstelling te veranderen en ruimte te maken voor
nieuw elan.
Het grote overdekte atrium biedt talloze mogelijkheden die ook voor de buurt interessant kunnen zijn (muziek,
zang, toneel, tentoonstellingen, kledingruil, gemeenschappelijk ontbijt, lunch of diner). Je krijgt een mooie,
moderne, nieuwe woning voor een sociale huurprijs. Natuurlijk moet je voldoen aan de inkomenseisen.
De toewijzing gaat niet via Woningnet. OutForever verzorgt in samenspraak met De Alliantie (de verhuurder) en
de gemeente de selectie van de bewoners. Van de nieuwe roze bewoners wordt verwacht dat ze iets kunnen

bijdragen aan het gewenste frisse elan. Bijvoorbeeld door creatieve talenten in te zetten; je netwerk te
benutten; initiatieven te ontplooien; bij te dragen aan een plezierige sfeer; contacten onderling en met de buurt
te bevorderen. Heb je interesse, stuur dan een mail naar dewittekaap@outforever.nl.

Amstelhuis
Het Amstelhuis is inmiddels geopend. Via outForever zijn hier diverse LHBT-ers komen wonen.
Het zijn kleine appartementen van ca. 30 m² voor een sociale huurprijs.
Ook hier zijn nog 25 woningen beschikbaar.
Ben je geïnteresseerd, laat dit dan weten door een mail te sturen naar amstelhuis@outforever.nl

Facebook groep outForever
Er is een besloten 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!
En vraag je vriend(inn)en om ook onze enquête in te vullen!

€

Donateur zijn?
Wij maken weinig kosten. Maar om bijvoorbeeld onze website te onderhouden zijn donaties van b.v. éénmalig
€ 10 op rekening: NL77INGB0002626812 ten name van F. Schuurmans inzake outForever in Amsterdam zéér
welkom.

outForever is een initiatiefgroep bestaande uit acht mensen.
Met een ledengroep van 900 LHBT'ers die in Amsterdam willen wonen met zorg voor elkaar.
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

