Nieuws

Like ons op Facebook

[VIDEO] Minister Timmermans steunt Strijders voor de Liefde
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Op 2 augustus worden tijdens de Gay Pride lesbiennes, homos, biseksuelen en
transgenders (lhbt`s) die strijden voor gelijke rechten, liefdevol toegezongen tijdens het
concert Strijders voor de Liefde on Stage. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse
Zaken steunt het concert in een videoboodschap.
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Hij vertelt dat liefde voor hem samen met zijn vrouw genieten van het opgroeien van zijn kinderen
is. Maar, zo stelt de bewindsman: “liefde zou voor mij ook kunnen zijn samen met mijn man
genieten van het opgroeien van onze kinderen. Waarom zou dat anders zijn?”
Strijders voor de Liefde on Stage vindt op 2 augustus vanaf 19 uur plaats op het Rembrandtplein
in Amsterdam. RTL4 zendt het zaterdag 17 augustus om circa 23.45 uur uit en herhaalt het op
zondag 18 augustus om 11.20 uur. Het concert komt ten bate van het Pride Fonds van Amnesty
International en COC Nederland.
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