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Graag zou ik je vertellen dat de site klaar is, 

maar dat is helaas nog niet het geval. Aart 

Mateboer en Dilys Derksen (bestuursleden  st. 

Vrienden voor het Leven) hebben begin mei 

alle teksten aangeleverd voor de site bij de 

websitebouwer. Dat zijn de teksten die overal 

op de site moeten staan, omdat het dan 

duidelijk is hoe je met de site moet omgaan. 

Aart en Dilys hadden van te voren ook niet 

verwacht dat het zo lang zou duren om de 

teksten te schrijven, na te kijken en te 

bedenken of er echt wel staat wat er moet 

staan. Vervolgens zijn al die teksten naar de 

websitebouwer gegaan, Machiel Molenaar. En 

hij probeert nu alle teksten erin te zetten. Als 

hij alles erin heeft gezet, moeten Aart en Dilys 

weer alles bekijken. En dan kan de site in de 

lucht. Iedereen heeft zich een beetje verkeken 

op de hoeveelheid werk. Zodra de site live 

dreigt te gaan, wordt er weer een nieuwsbrief 

gestuurd. Maar houd ook de facebookpagina 

www.facebook.com/vriendenvhl in de gaten 

en volg ook twitter: @vriendenvhl  

Hoe komen we aan de 

bekende Nederlanders? 

Aart Mateboer is zanger van huis uit. Hij zingt 

veel klassieke muziek. Daarom komt hij ook 

regelmatig in het gebouw van het 

Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. 

Daar repeteert het Groot Omroepkoor waar 

hij lid van is, maar ook repeteren daar de 

mensen van het Metropole Orkest. Dat orkest 

speelt met allerlei bekende mensen. Laatst is 

er toch zo’n toestand geweest over het 

Koningslied? Dat lied is opgenomen in de 

studio’s van het muziekcentrum van de 

omroep.

 

Dus zo kan Aart zomaar een beroemdheid 

tegenkomen. Wanneer Aart vertelt over 

Vrienden voor het Leven zijn de meeste 

mensen meteen enthousiast. Aart stuurt 

uiteraard nog een uitgebreid verhaal naar ze 

toe over wat de site Vrienden voor het Leven 

nu precies is. Dan maken ze de keuze of ze 

zich met hun naam willen verbinden aan de 

site. En dan sturen ze een kort stukje waarom 

ze dit willen doen. Zo heeft Sophie Hilbrand 

een stukje geschreven en twee foto’s 

opgestuurd. Wij mogen kiezen welke foto 

erop komt. Het is al geweldig dat de mensen 

dit willen doen en dan is het helemaal leuk om 

te lezen waaróm ze het nu uiteindelijk doen. 

Als de site klaar is, kunnen jullie het allemaal 

lezen.  

Ontmoetingsplekken 

Ondertussen heb ik nog contact gehad met de 

mensen van de ontmoetingsplekken. Er zijn er 

de afgelopen weken weer een aantal 

bijgekomen. Bijvoorbeeld Schagen heeft nu 

een ontmoetingsplek en ook Noordwijk. Zo 

hebben we door heel het land in totaal 62 

ontmoetingsplekken. Toen ik begon met het 

verzamelen van de ontmoetingsplekken, had 
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ik niet gedacht dat het er zoveel zouden 

worden. Maar hoe meer het er zijn, hoe groter 

de kans dat er een ontmoetingsplek bij jou in 

de buurt is. Wanneer je lid wordt van de site, 

kun je elkaar daar ontmoeten. Vrienden voor 

het Leven vindt het belangrijk dat wanneer je 

iemand net kent, je niet meteen bij iemand 

thuis afspreekt. Vandaar de 

ontmoetingsplekken.  

Kan ik me al aanmelden of kan ik al 

lid worden? 

Di stond ook in de nieuwsbrief van februari, 

maar wel belangrijk om te herhalen.  

Op dit moment kan het nog niet. Wanneer de 

site klaar is, kun je je aanmelden. Misschien in 

mei, maar misschien wordt het ook juni. 

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 . 

In het begin wanneer de site net live is, zullen 

er nog niet zoveel mensen op de site zijn. Het 

is dan belangrijk om geduld te hebben. Want 

er kunnen niet in één dag 1000 mensen lid 

zijn. 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. 

Wat wel belangrijk is wanneer je je wil 

aanmelden: je moet je aanmelden met een 

begeleider. Dit kan iemand van een 

organisatie zijn, maar dit kan ook iemand zijn 

die je begeleidt vanuit een PGB. Heb je 

niemand om je aan te melden? Misschien wil 

een consulent van MEE jou aanmelden? En 

anders moet je contact opnemen met 

info@vriendenvoorhetleven.nl . Dan kunnen 

we overleggen of je lid kunt worden of niet. 

Vrienden voor het Leven vindt het belangrijk 

dat er alleen mensen met een verstandelijke 

beperking op de site komen. De begeleiders 

moeten dat ‘bewijzen’ door hun naam bij de 

aanmelding te plaatsen. Anders kan iedereen 

wel zeggen dat hij/ zij moeilijk lerend is of een 

verstandelijke beperking heeft, en dat moet 

niet. De site is er alleen voor jou! 

Vragen? 

Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt. 

Je kunt ze stellen via het volgende emailadres: 

info@vriendenvoorhetleven.nl. Ook kun je via 

facebook stellen (adres heb ik eerder al 

beschreven) of via twitter.  

 

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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