
Nieuwsbrief 3 juli 2013 

 

Online 

Het is eindelijk zover! Vrienden voor het Leven 

is online!  

Met trots kan ik u vertellen dat we de afgelopen 

dagen keihard gewerkt hebben samen met de 

websitebouwer en dat iedereen nu kan zien wat 

we de afgelopen tijd hebben gedaan.  

We zitten voor de computer en tikken 

www.vriendenvoorhetleven.nl in. Waar echt 

een hele tijd een knalrode tijdelijke pagina  

heeft gestaan, verschijnt opeens het voor ons 

zo bekende kasteel. Wij hebben dit kasteel al 

gezien, kennen de foto’s die achter de andere 

pagina’s staan, maar opeens kan iedereen het 

zien! Echt super om na een lange periode zo 

hard gewerkt te hebben, nu te zien wat het 

resultaat is. 

 Nu is het zaak dat het jullie bereikt. Hoe komt 

de informatie van deze site bij jullie? Ik heb de 

afgelopen maanden alle instellingen in 

Nederland afgebeld en verteld dat deze site er 

aan zou komen. Jullie wonen natuurlijk niet 

alleen bij instellingen, maar krijgen vaak ook 

begeleiding thuis wanneer je echt bijna alles 

zelfstandig kunt. Dus die begeleiders moeten 

allemaal zo snel mogelijk weten van de site, 

zodat ze van de site aan jullie kunnen vertellen. 

Natuurlijk zijn er meer wegen om de mensen 

met een verstandelijke beperking te bereiken, 

maar dit leek ons de beste eerste manier. 

Daarna gaat het bericht naar kranten, radio enz. 

Het is even afwachten wat zij met het nieuws 

doen. Hopelijk komen er in korte tijd 

aanmeldingen, zodat jullie lekker veel keuze 

hebben aan mensen die op de site staan. 

Omdat er in het begin nog niet heel veel 

mensen lid zijn van de site, geven we de eerste 

100 mensen die zich aanmelden, één maand 

extra gratis.  

Aanmelden 

Vanaf nu kun je je aanmelden op 

www.vriendenvoorhetleven.nl . Je kunt eerst 

lezen wat de site precies is onder het kopje 

‘Lees verder en Demo’. Je kunt bij het kopje 

‘Demo’ alvast wat klikken op de site. Natuurlijk 

kun je er nog niet echt in, zonder je aangemeld 

te hebben met een begeleider. Dit om het extra 

veilig te houden. De profielen die er staan, heb 

ik verzonnen, om een voorbeeld te geven. 

Uiteraard is niemand die lid is van de site, te 

zien door buitenstaanders. 

Heb je een begeleider, dan kun je je aanmelden 

bij  ‘Lid worden’. Vul al je gegevens in en je 

aanmelding wordt in gang gezet. Wanneer je 

het hele proces hebt doorlopen (dat is er nogal 

één, want het moet natuurlijk veilig zijn) dan 

kun je inloggen op de site. Misschien staan er in 

de eerste week, maar weinig mensen op. Maar 

hoe meer iedereen van Vrienden voor het 

Leven weet, hoe meer mensen er lid zullen 

worden. En dan kan het verkennen en 

ontmoeten beginnen. 

Voorjaar voor VvhL 

  

http://www.vriendenvoorhetleven.nl/


Waarom is het voorjaar bij Vrienden voor het 

Leven, terwijl het in het echte leven al volop 

zomer is? Nou ja, volop zomer….Vrienden voor 

het Leven kruipt net uit het ei en moet nog tot 

deze mooie zwaan worden.  

Om toch niet helemaal als een kuiken over te 

komen, hebben we op de site een volwassen 

Zwaan ingezet. ‘Vraag het Zwaantje’ is de plek 

waar je als lid je vragen kunt stellen over 

Vriendschap en Liefde. Het kan zo gek niet zijn, 

je kunt het vragen. Misschien heeft Zwaantje 

niet altijd meteen antwoord, maar dan zal zij 

doorverwijzen naar de juiste mensen of sites. 

Zwaantje verheugt zich al op de vragen die er 

komen! 

Nieuw aangemelde bekende 

Nederlander 

Aart Mateboer is, lid van het bestuur van 

Vrienden voor het Leven, heeft zich de 

afgelopen tijd het leplazarus gebeld en gemaild 

om van alle Bekende Nederlanders de 

informatie te krijgen voor op de site. We 

vonden het natuurlijk leuk om iedereen op de 

site te hebben voor deze online zou gaan. We 

wachten nog een paar mensen af. Op de site 

verschijnen nu alle BN’ers met een foto en het 

begin van hun verhaal over waarom ze 

Vrienden voor het Leven ondersteunen. Heel 

leuk om alles bij elkaar te zien nu. Bedankt Aart 

voor al jouw inzet de afgelopen tijd. Het geeft 

wel een extra dimensie die BN’ers.  

We weten sinds een week dat Erwin Nijhoff ook 

de site wil ondersteunen en heeft als een 

razende een stukje ingeleverd om nog mee te 

kunnen met de lancering van de site.  

Ontmoetingsplekken 

Ik heb de mensen van de ontmoetingsplekken 

verteld dat jullie er aan kunnen komen. 

Wanneer je lid bent geworden en je hebt jouw 

foto geüpload, krijg je een Ledenpas van 

Vrienden voor het Leven. Daarmee kun met 

twee mensen (of meer) van de site afspreken bij 

een ontmoetingsplek. De plekken waar je kunt 

afspreken staan allemaal op de site. Je kunt ook 

op een kaartje zoeken voor de plek het dichtste 

bij je in de buurt.  Vrienden voor het Leven 

vindt het belangrijk dat wanneer je iemand net 

kent, je niet meteen bij iemand thuis afspreekt.   

Vragen?  

Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt.  

Vanaf nu kun je ze stellen via het 

contactformulier op de site. Ga naar 

www.vriendenvoorhetleven.nl en klik dan op 

‘Lees verder en demo’ en ga dan naar ‘Contact’.  

www.facebook.com/vriendenvhl  

www.vriendenvoorhetleven.nl. 

@vriendenvhl  

 

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 

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

