
Beste lezers,  

 

Hierbij de eerste mail van Vrienden voor het 

Leven! Allereerst een goed 2013. Met heel 

veel nieuwe vriendschappen (en misschien 

wel een relatie?).  De site is nog niet klaar, 

maar ik kan je al wel het één en ander 

vertellen over hoe het eruit gaat zien.   

Als eerste willen jullie natuurlijk weten 

wanneer de site nou eindelijk eens klaar is? 

 Dat weten wij ook niet precies. Onze 

websitebouwer Machiel Molenaar moet daar 

nog antwoord op geven. Ik denk dat jullie in 

maart op de site kunnen. Dat duurt nog 

ongeveer 60 dagen. Dat is nog best lang, want 

tegen die tijd is het alweer wat lichter buiten. 

Dan wordt het al bijna lente. Het duurt zo 

lang, omdat de site best ingewikkeld in elkaar 

zit. Wanneer je lid wordt van Vrienden voor 

het Leven, kun je namelijk andere leden een 

email sturen en ook chatten (voor wie het niet 

weet; met elkaar kletsen via de computer. Op 

dat moment zit je tegelijkertijd achter de 

computer). Je kunt je eigen foto’s op jouw 

pagina zetten en je kunt invullen welke dingen 

jij leuk vindt. Net zoals bij Facebook of Hyves, 

een beetje een mengelmoes van alles. En 

alleen jullie kunnen erop, dus het moet ook 

goed beveiligd worden.  Dit alles is wat 

moeilijker om te maken dan een gewone site 

waarop je kan zien wat een bedrijf doet 

bijvoorbeeld. Aan de andere kant, als je dan 

toch zo lang gewacht hebt, is het wel leuk 

toch? 

Stel de site is klaar, voor wie is het dan? 

De site is voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Ik zeg ook wel dat het mensen zijn 

die wat moeilijker kunnen leren. Misschien wil 

je helemaal niet horen dat jij dat bent, maar 

dat maakt je wel uniek, want alleen dan mag 

je op de site. Wij gaan niet vragen naar jouw 

IQ (dat is als je een test hebt gedaan om te 

kijken wat je wel en niet kan). Wat wel 

belangrijk is, is dat iemand kan ‘bewijzen’ dat 

je echt een verstandelijke beperking hebt. 

Daarom vragen we je aan te melden met een 

begeleider samen. Waarom is dat eigenlijk? 

Vrienden voor het Leven heeft vaak gezien dat 

mensen die moeilijk lerend zijn op een 

gewone datingssite of ontmoetingssite zitten. 

Ze staan daar met hun naam op en zeggen dat 

ze een verstandelijke beperking hebben. Als 

iemand kwaad wil doen, kan een andere 

persoon misschien nare dingen uithalen en 

dat is niet leuk. Misschien dat als je allemaal 

een beetje hetzelfde niveau hebt, je elkaar 

ook beter aankan. Natuurlijk kan iedereen 

elkaar kwaad doen, dus je moet altijd 

uitkijken, ook al zit je met mensen van je eigen 

niveau te praten.  

De begeleider hoeft alleen maar bij de 

aanmelding te zijn, later kun jij alleen de site 

binnen. Misschien kan jouw begeleider je wel 

helpen als je vragen hebt.  

 

Is het gratis om lid te worden van de site? 

Nee, je moet een bijdrage betalen per maand. 

Dit is omdat Vrienden voor het Leven het 

mooi zou vinden als jullie zelf zorgen dat de 

site in de lucht blijft. Als iedereen Vrienden 

voor het Leven gaat sponsoren, dan bestaat 

de kans dat de sponsoren op een gegeven 

moment zullen zeggen dat ze stoppen. Dan 

moet de site ook stoppen en dat zou jammer 

zijn toch? Vrienden voor het Leven is een 

stichting, dus al het geld wat jij betaalt, wordt 

ook weer gebruikt voor de site. Wij als 



bestuurders kunnen niet aan het geld zitten 

om het zelf op te maken.  

Vrienden voor het Leven zal de volgende keer 

meer vertellen over de site. 

Lijkt je het leuk wat Vrienden voor het Leven 

gaat worden, geef het door aan vrienden, 

vriendinnen, zodat die er ook van weten. Wie 

weet kunnen jullie dan over een tijdje met 

elkaar emailen en chatten. Heb je twitter dan 

kun je Vrienden voor het Leven volgen: 

@vriendenvhl, er is een tijdelijke website: 

www.vriendenvoorhetleven.nl  , maar dat 

wisten jullie al, want jullie hebben je daarop al 

aangemeld voor deze mail.  

Namens het team van Vrienden voor het 

Leven, groet Dilys Derksen 

 

http://www.vriendenvoorhetleven.nl/

