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Voor het programma Love Exchange werd dj Erik Arbores (18) tijdens de Gay Pride
gekoppeld aan de Oegandese Kerin Nalwanga (28). Hij vindt homo-zijn geen big deal,
zij kwam erdoor in de problemen zijn in haar thuisland. Hun gesprekken en
belevenissen werden gefilmd voor online platform 3LAB.
In de eerste aflevering ontmoeten Erik en Kerin elkaar om vijf dagen als 'liefdeskoppel' door het leven te
gaan:

In de tweede aflevering bezoeken ze een dierentuin en krijgen een rondleiding over homoseksueel
gedrag in de dierenwereld:

In de derde aflevering danst Kerin op het podium bij een optreden van Erik:

Kerin vaart mee op de vluchtelingenboot tijdens de Gay Pride:

En Erik draait tijdens de Canal Parade:

Het slot van de Love Exchange was op het Rembrandtplein: alle 'heroes of love' mochten hun zegje doen
op het podium:

In 7Days lees je deze week een interview met Erik Arbores en Kerin Nalwanga. Heb je geen
abonnement? Maak dan nu met ons kennis!
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@RvdPlank Wat vervelend! Zou u misschien uw NAW-gegevens willen DM'en? Geven we het door aan onze lezersservice!
1 uur 25 min geleden.

Reply Retweet Favorite

@7DaysNL Alweer dubbel bezorgd, kom niet door antwoord apparaat heen...
1 uur 30 min geleden.

Reply Retweet Favorite

Volg 7Days via WhatsApp
Wil jij nóg meer 7Days? Volg ons dan via WhatsApp en krijg gratis één keer per dag een must-read op je smartphone.

Aanmelden is supersimpel:
1. Voeg het nummer 06-44 250 542 toe aan je contactpersonenlijst
2. App vervolgens '7Days AAN' naar ons
3. Verwijder dit nummer niet uit je adresboek.
Afmelden kan simpelweg door ons '7Days UIT' te appen. Meer informatie over onze WhatsApp-dienst vind je hier.

Vragen of opmerkingen?
Heb je een tip voor de redactie?
Spam ons via redactie@sevendays.nl.
Lezersservice
Voor vragen over je abonnement of factuur kun je bellen met de Lezersservice op het telefoonummer 020-6304707 van maandag
t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur en 13.30 en 17.00 uur.
Bezorgservice
Heb je geen krant ontvangen? Neem dan contact op met onze Bezorgservice op het telefoonummer 020-6304700 (24 uur per dag).
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