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OutForever zorgt dat er in Amsterdam woonprojecten en voorzieningen voor lesbische vrouwen en
homomannen komen. Jij kunt daarbij helpen.
Wil je wonen? Schrijf je dan in voor een van onze projecten!
Vul in elk geval onze enquête in; dat heeft invloed.
Lees op de site over onze activiteiten.
Stuur de nieuwsbrief door naar je roze netwerk!
Buiksloterham
Dit nieuwe, hippe gebied in Noord is volop in ontwikkeling. Met de pont ben je zo in het
centrum. We mikken hier op betaalbaar wonen voor pioniers. Er zijn mogelijkheden voor
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daar is bijvoorbeeld sprake van als een
bouwgroep op een 'vrije' kavel bouwt. Meld je aan als je geïnteresseerd bent!

In Buiksloterham gaat ook De Alliantie bouwen. Hier zijn mogelijkheden zowel in de vrije
sector als in de sociale huur. We hebben een eerste gesprek hierover gehad, dat nog
vervolg krijgt.
Lees verder op onze website. Meld je aan als je geïnteresseerd bent!

Houthavens
Wellicht zijn er in de toekomst ook mogelijkheden in de Houthavens, zowel in de sociale
huur als via een CPO. Nog in onderzoek.
Van Hogendorpstraat
Dit project met Rochdale is ingrijpend gewijzigd. Door gebrek aan
financieringsmogelijkheden draagt Rochdale het over aan een andere partij.
OutForever is wel de eerste gegadigde om met de opvolger van Rochdale in gesprek te
gaan. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het om 100% vrije sector
huurwoningen zal gaan van waarschijnlijk € 1000,- euro of hoger.
de Makroon
Dit woonproject vlakbij het Leidse Plein is niet in samenwerking met outForever tot stand
gekomen. Een belegger brengt de dure huurwoningen op de markt en Amstelring levert
de zorg. De appartementen worden eind 2015 opgeleverd; 1/3 is bestemd voor 70+ers
met een uitgebreide zorgvraag. Kijk op www.amstelring.nl en www.demakroon.nl voor
meer informatie.
Schrijf je via ons in of geef je inschrijving aan ons door. We brengen jullie dan met
elkaar in contact om hier een roze community mogelijk te maken.

Zorg
OutForever ontwikkelt het concept ”roze zorg”. Nu wonen en zorg gescheiden zijn,
betekent dat niet alleen iets voor de samenleving, maar ook voor ons. Waar richten we
onze pijlen op; aan welk beeld spiegelen we ons? Hoe willen we samenwerken?
Binnenkort is hier meer over te lezen op onze website.

€

Donateur
Een donatie voor onze kosten is meer dan welkom! Onze kosten zijn beperkt. We
hebben de site laten bouwen; de provider is betaald; wij maken incidenteel
publiciteitsmateriaal; een rechtspersoon worden brengt notariskosten met zich mee. Vind
je outForever waardevol? Stort dan een bedrag op
NL77 INGB 0002626812 t.n.v. F. Schuurmans inzake outForever.

outForever is een initiatiefgroep bestaande uit acht mensen, met een achterban van 900 LHBT’s.
De nieuwsbrief van outForever wordt incidenteel verspreid. We geven een mailsignaal bij actueel nieuws over projecten.
Aan- en afmelden kan door een mail te sturen naar: info@outforever.nl

