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17-10-2015 | Documentaire over het liefdesexperiment Love Exchange dat plaatsvond tijdens
Amsterdam Gay Pride 2015. Vijf prominente Nederlanders begeleidden tijdens de Gay Pride week vijf
Heroes of Love uit alle delen van de wereld. Het experiment was dagelijks te zien in korte filmpjes op
www.npo3lab.nl. Aan de hand daarvan is nu deze documentaire gemaakt. De Heroes of Love komen
uit landen waar de liefde grenzen kent en waar wetten zijn om van iemand te houden. Waar
levenslang staat op het feit dat je homo of lesbisch bent. Margriet van der Linden beleeft de week
samen met transman Jabu uit Zuid-Afrika die op het punt staat een operatie te ondergaan die hem
man maken. Bas Kosters gaat op stap met Bekim uit Macedonië, die dagelijks met de dood wordt
bedreigd. De totale vrijheid en liefde overvalt hem elk uur dat hij in Amsterdam over straat loopt.
Berget Lewis maakt lol met Tatjana uit Moskou, die als lesbische activiste graag een keer in het
huwelijksbootje stapt. Maar wel in mannenkleding. Erik Arbores bouwt een feestje met de Oegandees
Kerin. Zij woont al een jaar in een asielzoekerscentrum in Nederland en beleeft samen met Erik voor
de eerste keer de echte vrijheid van Nederland. Dragqueen Jennifer Hopelezz neemt de Oekraïense
drag Zhanna mee naar zijn scene en bereidt hem voor de op de Drag Queen Olympics. Zhanna loopt
voor het eerst in drag op straat in Amsterdam, iets wat onmogelijk is in Charkov waar ze woont, en
voelt zich zo vrij als een vogel. Zij wil nooit meer naar huis.

14-10-2015 | Wil je weten wat de leukste winkels zijn van Barcelona? Waar je ultiem kunt relaxen
in Parijs? Of in welke Berlijnse clubs de mooiste mannen te vinden zijn? Gaytrip geeft antwoord
op al die vragen! Van 18 t/m 31 oktober wordt de website feestelijk gelanceerd op social media,
met o.a. een spetterende win-actie en een spannend reisverhaal.
Voor jongeren is er weinig aanbod op het gebied van gay travel. En wat er wordt aangeboden is vaak
erg prijzig, zoals dure gay cruises. Gaytrip helpt je om zelf je reis samen te stellen, of het nou een
uitgaansweekend met vrienden is, een romantische midweek met je vriend of je alleen op avontuur
gaat. Daarvoor werken we samen met partners als Booking.com en NS International. Ultieme
keuzevrijheid dus en veel leuke gratis tips!
De kern van de site zijn pagina's over grote Europese steden als Barcelona, Berlijn, Londen en Parijs.

Daar komt meer aan bod dan prides of de leukste gay feestjes. Ken je bijvoorbeeld de Harry Potter
Studio Tour dichtbij Londen al? Of Boekhandel Vrolijk in Amsterdam? De heftigste feesten laten we
graag aan anderen over, liever tippen we je een fijne spa of een snoepwinkel.
Bij Gaytrip staan jouw wensen centraal; volgers, fans en likers helpen met het samenstellen van het
aanbod. Via Facebook of Twitter kun je altijd terecht voor vragen of suggesties. En natuurlijk geven we
daar veel extra tips en vind je er alles dat we niet op de site kwijt konden.
Naast pagina's over steden geeft Gaytrip ook informatie over zomer- en wintervakanties. Zo is er een
pagina over de jaarlijkse Gay Ski Week in Arosa, één van de grootste winter-prides in Europa. Ook
komt er binnenkort een pagina online over de leukste pretparken in Europa.
Rond de lancering is er aandacht voor Gaytrip op gay.nl, kanalen van bekende youtubers en
verschijnt er een fotostrip van Ype. Om de lancering te vieren is er van 18 oktober t/m 31 december
een actie waarbij onze volgers op Twitter 250 euro cash aan vakantiegeld kunnen winnen. Check
daarvoor twitter.com/gaytripnl

07-10-2015 | Vrijen in vrijheid is een documentaire over het liefdesexperiment Love Exchange dat
plaatsvond tijdens Amsterdam Gay Pride 2015. Vijf prominente Nederlanders begeleidden tijdens
de Gay Pride week vijf Heroes of Love uit alle delen van de wereld. Het experiment was dagelijks
te zien in korte filmpjes op npo3lab.nl. Aan de hand daarvan is nu deze documentaire gemaakt, die
tijdens International Coming Out Day op 11 oktober wordt uitgezonden.
Uitzending: International Coming Out Day, zondag 11 oktober 2015, 23.30 uur, NPO3
De Heroes of Love komen uit landen waar de liefde grenzen kent en waar wetten zijn om van iemand
te houden. Waar levenslang staat op het feit dat je homo of lesbisch bent.
Margriet van der Linden beleeft de week samen met transman Jabu uit Zuid-Afrika die op het punt
staat een operatie te ondergaan die hem man maken. Bas Kosters gaat op stap met Bekim uit
Macedonië, die dagelijks met de dood wordt bedreigd. De totale vrijheid en liefde overvalt hem elk uur
dat hij in Amsterdam over straat loopt. Berget Lewis maakt lol met Tatjana uit Moskou, die als
lesbische activiste graag een keer in het huwelijksbootje stapt. Maar wel in mannenkleding. Erik
Arbores bouwt een feestje met de Oegandees Kerin. Zij woont al een jaar in een asielzoekerscentrum
in Nederland en beleeft samen met Erik voor de eerste keer de echte vrijheid van Nederland.
Dragqueen Jennifer Hopelezz neemt de Oekraïense Drag Zhanna mee naar zijn scene en bereidt
hem voor de op de Drag Queen Olympics. Zhanna loopt voor het eerst in Drag op straat in Amsterdam,
iets wat onmogelijk is in Charkov waar ze woont, en voelt zich zo vrij als een vogel. Zij wil nooit meer
naar huis.

Een ontroerende film over vrijheid aan de grachten en liefde zonder grenzen. Het wordt voor allen een
overweldigende ervaring waarbij wordt gelachen en gehuild. Vol ongeloof varen ze samen door de
grachten, worden toegejuicht door duizenden mensen en kunnen ‘Vrijen in vrijheid’.
Berget Lewis:
"Liefde is heel belangrijk voor mij. Ik kan in Nederland zijn wie ik ben en houden van wie ik houd. Voor
mijn hero Tatjana is dat heel anders. Als lesbienne in Rusland mag ze niet zijn, wie ze is. Of houden
van wie zij wil houden. Dat breekt je hart, en tegelijkertijd heeft ze ook mijn hart gestolen. Ze opende
haar hart door te laten zien wie ze is. Dat was zo mooi en intens. En misschien ook wel gevaarlijk,
want in Rusland moet ze voorzichtig zijn, omdat ze haar daar die liefde niet gunnen. In Amsterdam
heb ik haar tijdens de Canal Parade steeds weer onze liefde mogen tonen. Dan realiseer je je dat je
in een prachtig mooi land leeft, waar je in vrijheid kunt zijn wie je bent. Dát is de boodschap van Love
Exchange, het tonen van de vrije liefde."
Margriet van der Linden:
"Vrijheid, persoonlijke vrijheid, kunnen zijn wie je bent en je leven kunnen vormgeven zoals je dat zelf
graag wilt, is voor mij belangrijk en iets dat ik ieder mens gun. Vooraf was ik huiverig dat de Heroes
bedolven zouden worden onder onze Gay Pride, de vrijheid die wij gelukkig ervaren, en dat een
persoonlijk contact, de aandacht voor de totaal andere situatie in hun land, zou worden
overschaduwd. Niets bleek minder waar: ik ontmoette Jabu uit Zuid-Afrika, een prachtmens in
transformatie. We kregen een diep contact, waarin we herkenning vonden, elkaar verstonden, konden
luisteren en begrijpen. Het was heel bijzonder en ik had het voor geen goud willen missen. Jabu heeft
mijn leven verrijkt. Daar ben ik dankbaar voor."
Jennifer Hopelezz:
"Het was een fantastische week met mijn Hero of Love en het team achter Love Exchange. Het was
zowel uitputtend als opwindend een week te leven met Zhanna en de andere Heroes. We hebben
geleerd hoe zij leven als openlijk homoseksuelen of transgenders en hoe anders dat is als bij ons in
Nederland. Natuurlijk wisten we wel dat ze uit homofobische landen kwamen, maar het werd pas echt

toen we die verhalen van henzelf hoorden. Schokkend was ook hun thuiskomst, waarbij vooral de
gruwelijke verhalen van Bekim een enorme impact op me hadden."
Erik Arbores:
"Ik vond het heel inspirerend om mensen uit andere culturen te laten zien hoe wij in vrijheid leven. Ik
heb van hen geleerd hoe dat er bij hen uitziet. Daar leer je van. Je leert begrip voor elkaar te hebben.
Hopelijk ziet Nederland dat ook en steken we er allemaal wat van op. Mensen kunnen heel
verschillend zijn, maar uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar die vrijheid om te zijn wie je bent."
Bas Kosters:
"De week was zowel inspirerend als confronterend. Ik wilde graag weten hoe het is in hun beleving
om in zulke landen als homo te moeten leven. Het was vooral veel intensiever dan ik vooraf had
verwacht. Iedereen heeft recht op ruimte om zijn of haar leven te leven. En die verhalen werden volop
gedeeld. Het is echt belangrijk dat mensen zich daarvoor openstellen."
'Vrijen in Vrijheid is een documentaire van Marieke Slinkert, Sipke Jan Bousema en Babette Aalberts
(24Life).
Uitzending: International Coming Out Day, zondag 11 oktober 2015, 23.30 uur, NPO3

03-10-2015 | Er is weer een nieuwe fotopagina online. Op de fotopagina van VJ vind je leuke jongens.
Neem snel een kijkje.

21-09-2015 | De Week Tegen Pesten (21 t/m 25 september) is hét moment om extra aandacht te
besteden aan groepsvorming in de klas. Met het thema #Durfjijhetaan biedt Stichting School &
Veiligheid leerkrachten dit schooljaar tips, lessuggesties, blogs en andere inspiratie over pesten,
groepsdynamica & meer.
Meedoen aan de Week Tegen Pesten (WTP) kan op veel manieren. De onderstaande suggesties
helpen jou als leerkracht op weg bij het samenstellen van een programma.
Je kunt in de klas op eigen houtje aandacht besteden aan pesten, maar je kunt ook met je hele team
om de tafel gaan. Tijd genoeg? Overweeg dan om ook ouders en leerlingen te betrekken bij het
samenstellen van een programma. Zo werk je zelfs in de voorbereidingsfase van de WTP al aan een
sociaal veilige klas!
Meer informatie kun je vinden op weektegenpesten.com

12-09-2015 | Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van
kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur,
seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.
Als iemand bijvoorbeeld wordt afgewezen voor een baan als vrachtwagenchauffeur omdat hij geen
rijbewijs heeft, dan is dat volkomen terecht. Het hebben van een rijbewijs is nodig voor de baan en
valt niet onder een van de genoemde kenmerken. Stel dat diegene niet wordt aangenomen, omdat hij
of zij vrouw, zwart, moslim of homo is. Dan is er sprake van discriminatie.
Meer informatie op discriminatie.nl

05-09-2015 | Er is weer een nieuwe fotopagina online. Op de fotopagina van VJ vind je leuke jongens.
Neem snel een kijkje.

02-08-2015 | Er is weer een nieuwe fotopagina online. Op de fotopagina van VJ vind je leuke jongens.

Neem snel een kijkje.

15-07-2015 | Het was een drukke boel op het strand in de Mexicaanse plaats Acapulco. Daar stapten
namelijk 20 homoseksuele stellen tegelijkertijd in het huwelijksbootje. Bijzonder, want in het
grotendeels katholieke Mexico is dat lang niet vanzelfsprekend.

