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Gay Pride:
vijf BN'ers
slapen
'liefdeshelden'
op op
een
Love Boataanpassen”.

T ijdens de Gay Pride worden vijf BN’ers dez e week gekoppeld aan vijf
buit enlandse ‘Heroes of Love’. Het init iat ief heet Love Exchange en
draait om seksuele diversit eit .

Woensda g, 29 juli 2015, 16:48 uur
Z a ngeres Berget Lewis, journa list Ma rgriet va n der Linden, dj Erik Arbores,
t ra vest iet Jennif er Hopelezz en ont werper Ba s Kost ers doen
mee en delen deze week hun leven via socia l media .
St rijd voor accept at ie
Wie zijn die ‘lief deshelden’ a a n wie ze worden gekoppeld? Het ga a t
om een t ra vest iet uit Oekra ïne die in het oorlogsgebied st rijdt voor de
lief de, een vrouw uit Z uid-Af rika die binnenkort ma n wordt , en een
biseksueel meisje uit Bona ire. De a ndere deelnemers zijn een jonge
lesbiënne uit het isla mit ische Indonesië, en een ma n uit Ma cedonië die
va nwege zijn homoseksua lit eit is ont voerd, misha ndeld en bedreigd, ma a r
t och blijf t st rijden.
Online aflevering
De vijf koppels verblijven een week la ng op T he Love Boa t om een
bela ngrijke bijdra ge t e leveren a a n Amst erda m Ga y Pride. Elke da g ma a kt
24LIFE een online a f levering over het experiment .
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Madelijne: 'Door het
gebruik van
reinigingsdoekjes
begon m ijn allergie'

Rafael houdt de
(liefdes)vaart erin

Het écht e verhaal
acht er de 'lelijke
Elsa-t aart '
aanbevolen door
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