
BELONING!
9 september 2016

Beste lezer,

Vrienden voor het Leven heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. We hebben
alle organisaties een mail gestuurd om weer eens over Vrienden voor het Leven
te vertellen. Zo hopen we dat we weer nog meer aanmeldingen krijgen. Hoe
meer mensen, hoe leuker het wordt. We kregen veel reacties op de mail.
Organisaties gaan het op hun website plaatsen of in het krantje zetten. Leuk!

BELONING!!

Misschien wil je ons helpen? Vertel eens aan andere mensen met een
verstandelijke beperking over Vrienden voor het Leven, dan komen zij er
misschien ook wel bij. Als iedereen iemand vraagt lid te worden, dan hebben we
gelijk 600 mensen op de site. En dan kunnen meer mensen elkaar ontmoeten.

Beloning: één jaar gratis
lidmaatschap van Vrienden voor
het Leven! (Dat is ter waarde van
42 euro)

Wat moet je doen?: Wanneer jij 2
vrouwen en 1 man lid maakt van
onze site, krijg jij een jaar gratis
lidmaatschap. Stuur een mailtje
naar info@vriendenvoorhetleven.nl en vertel welke mensen zich aan gaan
melden. Wanneer deze mensen echt lid worden, krijg jij 1 jaar lang gratis
lidmaatschap van Vrienden voor het Leven!! Dus maak al je vrienden lid. (deze
actie geldt tot en met 31 december 2016).

Nieuw op de site

Onze websitebouwer heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om ervoor te zorgen
dat jij de foto's beter op de site kunt zetten.

Wat is er verbeterd?

Je kunt nu net zoveel foto's op jouw
profiel zetten als je wilt.
Links boven in staat jouw profiel foto,
bij de afbeelding met een rode balk.
Wil je een andere foto als profielfoto?
Sleep (rechtermuistoets op de foto,
ingedrukt houden) de foto naar de
plek met de rode balk.
Er is een nieuwe instructie aan de linker kant bij de foto's.



We denken dat het veel makkelijker werkt. Dus heel veel plezier ermee!

Ontmoetingsdag

Binnenkort komt er weer een ontmoetingsdag. We moeten nog even kijken waar
en wanneer, maar dat laten we zo snel mogelijk horen.

Met vriendelijke groet,

Namens het team Vrienden voor het Leven,

Dilys Derksen
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