
Nieuws van februari 2013 

 

Het is nu bijna eind februari en ik vind het fijn dat het 

weer lichter wordt. Misschien merk je het ook dat 

wanneer je van je werk of dagbesteding komt het 

lichter is en je meer zin krijgt om dingen te doen? Op 

naar de lente, de koeien naar buiten. De tijd van 

avontuur breekt weer aan. Nieuwe lente en een 

nieuwe site voor ontmoeting! 

 

Koeien 

Op zaterdagmiddag 

bedaard in de wei 

 Koeien 

een vliegtuig vliegt over, een trein komt voorbij 

En stil staan er altijd koeien        Brigitte Kaandorp  

 

 

 

Wanneer is de site klaar en hoe wordt ie? 

Vrienden voor het Leven, de ontmoetingssite voor 

mensen met een verstandelijke beperking die met een 

computer om kunnen gaan, krijgt steeds meer vorm. 

Ik heb er de vorige keer ook over geschreven. De 

bouw van de site lijkt op schema te zitten. We 

verwachten dat in mei de eerste mensen zich in 

kunnen schrijven. 

Machiel Molenaar bouwt de site en Mariska van der 

Spoel ontwerpt de site. Ik heb drie weken geleden op 

een vrijdag een hele tijd met Mariska gepraat. Zij 

wilde  weten wat ik mooi vind en hoe ik wil dat de site 

eruit komt te zien. Ik kan je zeggen dat de site mooi 

moet zijn en luxe moet uitstralen. Maar wat is mooi? 

Ik heb het eerste voorstel gezien en het is precies 

zoals ik bedoeld heb.  

En natuurlijk wordt het niet kinderachtig. Ook 

proberen we het zo te maken  dat jullie goed en snel 

de weg kunnen vinden. Niet dat je denkt: ”Huh, wat 

bedoelen ze hier nou?” 

Kan ik me al aanmelden of kan ik al lid 

worden? 

Op dit moment kan het nog niet. Wanneer de site 

klaar is, kun je je aanmelden. Misschien in mei. 

Uiteraard hoor je ervan via deze nieuws email, of op 

twitter: @vriendenvhl of via facebook: 

www.facebook.com/vriendenvhl of kun je het op de 

tijdelijke site vinden: www.vriendenvoorhetleven.nl . 

Het is het leukst voor iedereen als er zoveel mogelijk 

mensen lid worden. Dan heb je veel kans om iemand 

ontmoeten. Dus zeg het tegen anderen dat de site 

eraan komt. Maak iedereen enthousiast. 

Ik ga zelf langs de instellingen om te vertellen over 

Vrienden voor het Leven. Op 9 april ga ik bijvoorbeeld 

naar de Waerden in Noord Holland. De Waerden 

heeft nu al op intranet staan (internet voor de 

instelling) dat Vrienden voor het Leven eraan komt. 

Ook Abrona heeft het op intranet staan. Mensen zijn 

benieuwd hoe het wordt. Heel leuk. 

Ontmoetingsplekken 

Wij van Vrienden voor het Leven hebben gesproken 

met winkeliers die in bijna heel Nederland een winkel 

hebben. Zij hebben in die winkel ook horeca (een 

http://www.facebook.com/vriendenvhl
http://www.vriendenvoorhetleven.nl/


restaurant). Ik heb de winkeliers één voor één 

gevraagd of de leden van mijn site elkaar daar straks 

in het restaurant kunnen ontmoeten. En dat vinden ze 

goed! 

Stel je voor: je bent lid van de site en je hebt iemand 

op de site ontdekt die vriendschap met je wil. Dan kan 

je straks kijken of je met elkaar kunt afspreken in een 

restaurant van die winkel. Ik kan nog niet zeggen 

welke winkels het zijn, dat is alleen voor leden. Maar 

natuurlijk kun je als je lid bent, wel zien wáár die 

winkels zijn. 

Het is zelfs zo dat de winkeliers hebben gezegd dat je 

daar korting kan krijgen op jouw kopje koffie of iets 

anders. Wanneer je maar met 2 of meer leden van de 

site afspreekt. Ik vind het echt leuk dat de winkeliers 

dit doen. Ze hadden ook ‘nee’ kunnen zeggen. Maar 

ze waren erg enthousiast. Supergaaf en winkeliers 

bedankt! 

Bekende Nederlands 

Hebben jullie al gezien welke bekende Nederlanders 

Vrienden voor het Leven ondersteunen? We hebben 

nu de volgende mensen:  

 Wieneke Remmers: musicalster 

 Wilfred Genee: presentator van Voetbal 

International RTL 7 

 Hugo Haenen:  acteur 

 Ernst Daniël Smid: opera zanger 

 Martin Mans: organist 

 Hans Liberg: cabaretier 

 Sophie Hilbrand: presentatrice BNN 

 Ab Krook: voormalig schaatscoach 

 Jan Vayne: pianist 

En onze nieuwste aanwinst: boer Willem (Beekman). 

Je kent hem misschien wel van Boer zoekt vrouw van 

de KRO? Hij is degene die een man zocht als vriend en 

die een zorgboerderij heeft waar mensen met een 

verstandelijke beperking kunnen werken. 

 

Vragen? 

Heb je vragen, dan kun je die voorlopig stellen via de 

facebook pagina: www.facebook.com/vriendenvhl . 

Wanneer de site www.vriendenvoorhetleven.nl klaar 

is, dan zal er gewoon een email adres zijn waar je je 

vragen kunt stellen. 

Bedankt! 

Ik vind het ontzettend leuk dat jullie allemaal een 

email met nieuws willen ontvangen. Bedankt alvast 

daarvoor. Zijn er nog mensen in jouw omgeving die 

echt moeten weten van de site 

www.vriendenvoorhetleven.nl, vertel het door. Groet, 

namens het bestuur van Vrienden voor het Leven, 

Dilys Derksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden voor het Leven 

Stichting Vrienden voor het Leven is opgericht op 25 oktober 

2012. Bestuursleden zijn Aart Mateboer en Dilys Derksen. Aart is 

professioneel zanger en heeft verstand van de zakelijke kant van 

het geheel. En ik, Dilys, werk  bij een instelling die mensen met 

een beperking ondersteunt. In mijn dagelijks werk merk ik dat 

mensen met een verstandelijke beperking uiteraard ook gewoon 

verliefd willen worden en vriendschappen willen hebben. Er is niet 

echt iets voor mensen met een verstandelijke beperking. Vandaar 

de start van deze ontmoetingssite. KvK nr.: 56347375 
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