
Aart Mateboer en Dilys Derk-

sen hebben op 18 april met 

Mariska van der Spoel 

(website ontwerp) en Machiel 

Molenaar (technisch ontwerp) 

een afspraak in Amsterdam. 

We zullen dan met elkaar be-

kijken hoe de site is op dat 

moment. Zijn de woorden 

goed gekozen? Is het duidelijk 

en leesbaar? Is alles te begrij-

pen? En wat heel belangrijk is: 

doet de site wel wat je vraagt? 

Komen de juiste pagina’s op 

de goede plek en hoe gaat het 

als je iets opzoekt? Waar-

schijnlijk kunnen we na die 

afspraak zeggen wanneer de 

site precies de lucht ingaat. 

Dus wil je het weten? Hou de 

site, nieuwsbrief en facebook 

(www.facebook.com/

vriendenvhl) goed in de gaten!    

Wanneer je lid wordt van de 

site, kom je met jouw voor-

naam en eerste letter van de 

achternaam op de site. Dan 

kun je een profiel aanmaken. 

In een profiel kun je zeggen 

wie jij bent. Je kunt er een foto 

op zetten. Je kunt vertellen 

wat jouw hobby’s zijn. Ook 

wat je het leukst vindt om nog 

eens te doen. Dat soort dingen. 

En natuurlijk wil je contact 

met iemand anders. Dan ga je 

zoeken op de site naar ande-

ren. Er zitten alleen mensen 

met een verstandelijke beper-

king op de site. Je zoekt bij-

voorbeeld op provincie. Wie 

wonen er bij jou in de buurt? 

En stél je kent elkaar wat beter 

en je wilt echt vrienden wor-

den met elkaar, dan kun je 

afspreken op een ontmoetings-

plek. Vrienden voor het Leven 

heeft ervoor gezorgd dat jullie 

kunnen afspreken met korting 

bij een horecagelegenheid. Er 

zijn ontmoetingsplekken in 

heel Nederland. 

Het staat ook op facebook: 
wat is dit? (fragment van 
de 1e pagina van site) 

Wanneer gaat de site de lucht in? 

Nieuwsbrief 

Eendjes 

Ik loop regelmatig rondjes om 

na te denken of gewoon om de 

benen te strekken en dan toch 

na te denken. Zo al wandelend 

kom ik mooie dingen tegen. 

Langs de waterkant zag ik 

deze eendjes. Het waaide hard 

en ze moesten hun best doen 

om tegen de stroming van het 

water in te zwemmen. Maar 

dat maakte dat ze allemaal 

dezelfde kant uitzwommen en 

samen een groep vormden. 

Het zijn geen eenzame eend-

jes, maar eendjes in een groep-

je en dan worden het al gauw 

tweetjes en drietjes. Flauw! 

Maar hoe meer ‘eendjes’ 

straks op de site, hoe beter.  

V R I E N D E N  V O O R  H E T  L E V E N  31 maart 2013 

Maart, nr. 3 

Vrienden voor het 

Leven: 

 Is voor mensen van 

18 jaar en ouder met 

een verstandelijke 

beperking 

 Is voor mensen die 

met een computer 

kunnen omgaan 

 Is voor mensen die  

klaar zijn om vrien-

den te krijgen of zelfs 

misschien voor een 

relatie 

 

Wanneer gaat de site 
de lucht in? 

1 

Eendjes 1 

Kosten lidmaatschap 
Vrienden voor het 
Leven. 
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Vrienden voor het Leven 

Stichting Vrienden voor het Leven is opgericht op 25 oktober 2012. 

Bestuursleden zijn Dilys Derksen en Aart Mateboer. Aart is professio-

neel zanger en heeft verstand van de zakelijke kant van het geheel. En 

Dilys werkt  bij een instelling die mensen met een beperking onder-

steunt. In haar dagelijks werk merkt ze dat mensen met een verstandelij-

ke beperking uiteraard ook gewoon verliefd willen worden en vriend-

schappen willen hebben. Er is niet echt iets voor mensen met een ver-

standelijke beperking. Vandaar de start van deze ontmoetingssite. KvK 

nr.: 56347375 

Bestuursleden: 

Dilys Derksen 

Aart Mateboer  

 

sponsoren zijn, de mensen van 

de ontmoetingsplekken. Maar 

deze mensen sponsoren onge-

veer de helft van de kosten 

van het maken van de site. 

Van het geld dat jullie gaan 

betalen, zal de site worden 

onderhouden. Het wordt 

steeds vernieuwd, of er komen 

leuke dingen op te staan. En 

als jullie vinden dat er wat 

veranderd moet worden aan de 

site, dan kost het ook weer 

geld.  

 

Er komt op de site een demo. 

Dat is een filmpje over hoe de 

site werkt. Na het bekijken 

van het filmpje kun je iets 

makkelijker kiezen of je lid 

Mensen vragen wel eens, kost 

het ook geld om straks 

(ongeveer in mei) lid te wor-

den van de ontmoetingssite 

Vrienden  voor het Leven? Ja, 

dat kost geld. We vragen een 

kleine bijdrage. Je kunt 1 

maand lid worden voor 5 euro. 

Ook kun je in 1 keer lid wor-

den voor drie maanden voor 

13,50 (dat is 4,50 euro per 

maand). Maar het is ook mo-

gelijk om voor een half jaar, 

dus zes maanden, lid te wor-

den, dan kost het 24 euro (dat 

is 4,00 euro per maand). 

Vrienden voor het Leven vindt 

het belangrijk dat je betaalt 

voor de site, omdat de site dan 

kan blijven bestaan. Eerder 

schreven we al dat er wel 

wil worden of niet. Stel je 

denkt: ‘Ik wil eerst eens lid 

worden voor een maand’. Dan 

betaal je voor 1 maand. Dan 

kun je een maand lang gebrui-

ken maken van de site en van 

de ontmoetingsplekken. Vlak 

voordat jouw abonnement 

afloopt, vragen wij of je lid 

wil blijven of niet. Pas als je 

gezegd hebt dat je lid wil blij-

ven, moet je weer betalen. Dan 

mag je weer kiezen of je 1 

maand, 3 maanden, of 6 maan-

den lid wordt. Dus het is niet 

zo dat je lid wordt en steeds 

maar lid blijft en altijd moet 

blijven betalen. Je kunt steeds 

opnieuw kiezen.  

Je kunt je lidmaatschapsgeld 

betalen met IDEAL 

(betaalautomaat op de site). 

Kosten lidmaatschap Vrienden voor het Leven 

Voor meer informatie: 

Www.vriendenvoorhetleven.nl 

Www.facebook.com/vriendenvhl  

Twitter: @vriendenvhl 

Vragen? Voorlopig kan dat via Facebook 

(of via Twitter), tot de site werkelijk de 

lucht ingaat. 

 

Bijschrift bij afbeelding. 
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