
Gay Pride: vijf BN'ers slapen met 'liefdeshelden' op een
Love Boat

Tijdens de Gay Pride worden vijf BN’ers deze week gekoppeld aan vijf
buit enlandse ‘Heroes of Love’. Het  init iat ief heet  Love Exchange en
draait  om seksuele diversit eit .

Woensdag, 29 juli 2015, 16:48 uur

Zangeres Berget  Lewis, journa list  Margriet  van der Linden, dj Erik Arbores,

t ravest iet  Jennif er Hopelezz en ontwerper Bas Kosters doen

mee en delen deze week hun leven via  socia l media.

St rijd voor accept at ie
Wie zijn die ‘liefdeshelden’ aan wie ze worden gekoppeld? Het  gaat

om een t ravest iet  uit  Oekra ïne die in het  oorlogsgebied st rijdt  voor de

liefde, een vrouw uit  Zuid-Af rika die binnenkort  man wordt , en een

biseksueel meisje uit  Bonaire. De andere deelnemers zijn een jonge

lesbiënne uit  het  islamit ische Indonesië, en een man uit  Macedonië die

vanwege zijn homoseksualiteit  is ontvoerd, mishandeld en bedreigd, maar

toch blijf t  st rijden.

Online aflevering
De vijf  koppels verblijven een week lang op T he Love Boat  om een

belangrijke bijdrage te leveren aan Amsterdam Gay Pride. Elke dag maakt

24LIFE een online af levering over het  experiment .

video s  nieuws  l'ho mo
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