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Zangeres Berget Lewis, journalist Margriet van der Linden, DJ Erik Arbores, travestiet Jennifer
Hopelezz en ontwerper Bas Kosters doen mee aan Love Exchange : een evenement over seksuele
diversiteit met kleurrijke mensen uit binnen- en buitenland, die het experiment aangaan om hun leven
tijdens Amsterdam Gay Pride via sociale media als Facebook, YouTube, Periscope, Twitter en
Instagram te delen met het publiek.

Love Exchange koppelt deze vijf bekende Nederlanders op een heuse Love Boat aan vijf buitenlandse
Heroes of Love, die seksuele diversiteit inzet hebben gemaakt van hun strijd om in vrijheid te kunnen
leven.

Een travestiet uit Oekraïne, die in het oorlogsgebied woont en daar letterlijk en figuurlijk strijdt voor de
liefde. Een vrouw uit Zuid-Afrika, die binnenkort eindelijk man wordt en een biseksueel meisje uit Bonaire.
Een jonge lesbische vrouw uit het islamitische Indonesië en een homoseksuele man uit Macedonië, die
daar vanwege zijn homoseksualiteit al is ontvoerd, mishandeld en bedreigd, maar blijft strijden om te
kunnen zijn wie hij is, om zelf te kunnen bepalen hij lief wil hebben.

Alle tien Heroes of Love verblijven als koppels een week lang op The Love Boat om een belangrijke
bijdrage te leveren aan Amsterdam Gay Pride.
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Zangeres Berget Lewis: “Ik vind dit zo’n waanzinnig initiatief en ik ben heel blij dat ik deel uit maak van Love
Exchange. Het is de eerste keer dat mensen uit binnen- en buitenland aan elkaar gekoppeld worden om
met elkaar ervaringen te delen, die door de hele wereld gevolgd kunnen worden. Online, offline, iedereen
maak je deel van je leven. Het is heel bijzonder dat wij dit in ons landje weer voor elkaar krijgen om met
zoiets moois voor de lhbt-gemeenschap, dat ik een ontzettend warm hart toe draag, voorop te lopen.
Nederland rocks!”

Lees hier meer over Love Exchange

Laatste update: Vandaag 08:07
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Gordon
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FOTO'S: ZIMRA GEURTS
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