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Beste lezer,

hierbij de nieuwsbrief van augustus. Bedankt voor alle inschrijvingen.

Een maand online

Vrienden voor het Leven is een maand online. Hoe gaat het met de site? Heeft
het wel bezoekers? En waarom krijgen de 1e honderd mensen die lid worden
allemaal een maand gratis extra? Ik zal de vragen één voor één
beantwoorden.

Hoe gaat het met de site?

Wat het bestuur van Vrienden voor het Leven betreft gaat het goed met de
aanmeldingen. We hebben meer dan 60 aanmeldingen op dit moment. De
mensen die zich aanmelden komen bijna allemaal met een begeleider.
Sommige melden zich met een begeleider vanuit PGB en sommigen hebben
helemaal geen begeleider. Wij van Vrienden voor het Leven proberen te
kijken wie er wel en niet op de site kan. We nemen contact op om uit te zoeken
hoe een aanmelding in elkaar zit.

Soms moeten we streng zijn. We hebben bijvoorbeeld een aanmelding gehad
van iemand die geen begeleider had, maar ook niet op vragen wilde
antwoorden die wij stelden. Dan houdt het op. Het moet wel duidelijk zijn dat
het om iemand met een verstandelijke beperking gaat.

Heeft de site wel bezoekers?

Zoals gezegd zijn er meer dan 60 aanmeldingen. Maar nog niet alle mensen
die zich aangemeld hebben, zijn al op de site. Dit hangt van een aantal zaken
af. Er zijn bijvoorbeeld een hele hoop begeleiders nog op vakantie. Klanten
hebben zich al aangemeld en hebben de naam van de begeleider opgegeven.
Maar als de begeleider op vakantie is, is het wachten daarop. Want de
begeleider moet de aanmelding ‘goedkeuren’. Zo kan er geen misbruik
gemaakt worden van het emailadres van de begeleider.



Als ze dan goedgekeurd zijn, moeten de mensen betalen. En dan is het
wachten op een bewindvoerder die zijn goedkeuring geeft of toch weer de
begeleider die kan helpen met betalen. Zo duurt het even voor iedereen goed
en wel op de site is.

Waarom krijgen de 1e honderd mensen die lid worden een maand
lidmaatschap gratis extra?

In het begin zitten er nog niet zoveel mensen op de site. Hoe moet het voor de
allereerste klant zijn geweest lid te worden? Je kunt dan alleen vriend met
jezelf worden :-)
Vrienden voor het Leven heeft nu al uit het hele land leden. Maar hoe meer
mensen lid worden, hoe meer leden ook met mensen uit de buurt kunnen
afspreken. Om de mensen tegemoet de komen die als eersten op de site
‘durven’, geeft Vrienden voor het Leven hen een maand extra lidmaatschap
gratis. Zo kan iedereen wat langer uitproberen. Eigenlijk zijn de eerste leden
net als klaprozen.

Klaprozen groeien als eerste op net ontgonnen
grond. Niemand weet nog wat Vrienden voor het
Leven is en hoe het werkt, maar toch zijn daar de
leden als klaprozen die bloeien op de eerste
woeste en nog in beweging zijnde grond.

Evaluatie

Over een tijdje zal Vrienden voor het Leven vragen
aan de leden die op dat moment lid zijn van de site,
hoe mensen het vinden om lid te zijn. Of ze nog
dingen moeilijk vinden. Of zijn er misschien dingen
die er gewoon onhandig staan, zodat het moeilijk te
begrijpen is. De site is voor de mensen met een
verstandelijke beperking, dus het is belangrijk dat
juist zij makkelijk met de site kunnen omgaan.

Zwaantje

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over Zwaantje. Zwaantje is de
vraagbaak van de site. Vragen over vriendschap en liefde kun je stellen aan
Zwaantje. Zwaantje heeft vanaf de eerste dag al regelmatig vragen binnen
gekregen. Vragen als: ‘Ik wil wel contact met mensen, maar hoe laat ik
merken dat ik alleen vriendschap wil?’, maar ook: ‘Wat kan ik aan iemand
vragen om hem beter te leren kennen?’.

Zwaantje probeert de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar weet
dat de meeste klanten aangemeld worden samen met de begeleider.
Zwaantje heeft al een paar keer antwoord gegeven, maar ook gezegd dat de
klant het beste naar zijn/ haar begeleider kan om dit onderwerp te bespreken.
Dit is vaak bij vragen die wat ingewikkelder liggen.

Of je nou wel of geen begeleider hebt, Zwaantje vindt het belangrijk dat je
eerst iemand goed leert kennen voor je er mee afspreekt. Zwaantje kan het
niet geloven dat wanneer je 1 zin naar elkaar gemaild hebt, je weet met wie je



te maken hebt. Het is verstandig de ander eerst eens rustig te leren kennen.

Aanmelden

Vanaf 3 juli 2013 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, heeft Vrienden voor het
Leven 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.

Heb je een begeleider die jouw begeleidt vanuit een PGB, dan is het belangrijk
dat je bij de aanmelding de eerste bladzijde van het CIZ formulier uploadt. Dit
gaat om de hele bladzijde.

Heb je geen begeleider en denk je er toch over om je aan te melden, mail dan
even voor overleg naar info@vriendenvoorhetleven.nl.

Vragen of opmerkingen?

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
Twitter: @vriendenvhl
info@vriendenvoorhetleven.nl

http://www.vriendenvoorhetleven.nl
http://www.vriendenvoorhetleven.nl/
http://www.facebook.com/vriendenvhl
http://www.vriendenvoorhetleven.nl/
http://www.vriendenvoorhetleven.nl/
http://www.twitter.com/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 Dilys werkt
bij een instelling die mensen met een beperking ondersteunt. In haar dagelijks
werk merkt ze 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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