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Beste lezer,



Promotie

Er zijn al heel wat mensen op de site, maar er kunnen er meer bij! We streven naar ongeveer
1000 mensen op de site. Op dit moment, vandaag, hebben we 120 aanmeldingen en daarvan



zijn al 78 mensen op de site. Het gaat goed dus. Maar wanneer we 1000 mensen op de site
zouden hebben, zou iedereen in zijn of haar buurt 83 mensen treffen. Dus daarom zorgt
Vrienden voor het Leven er voor dat ze zoveel mogelijk overal te vinden is. We zijn
geïnterviewd in Kampen. Onderstaand is het filmpje wat daarover gemaakt is:

http://youtu.be/IzT_UT9BtlI

En een leuke bijkomstigheid; de mensen die achter de Vrienden voor het Leven site zitten, leer
je zo ook een beetje kennen. ;-)

We zijn een tijdje geleden ook geïnterviewd in Hoorn, door Nancy Ubert van HDC Media. Of
eigenlijk zijn WIJ niet geïnterviewd, maar één van de leden van de site, Angelique. Het artikel is
vandaag geplaatst en het staat in alle dagbladen in Noord-Holland, het Leidsch Dagblad, de
Gooi en Eemlander en Almere Vandaag. Dat is een zeer groot gebied. En we hopen dat
daardoor nog meer mensen zich gaan aanmelden.

Betaalsysteem

Jullie hadden tot nu toe alleen de mogelijkheid om met iDEAL te betalen, maar we hebben
gemerkt dat het handiger is ook OverBoeking daaraan toe te voegen. Veel leden hebben een
bewindvoerder. Sommige bewindvoerders kunnen niet via iDEAL voor hun klanten betalen.
Overboeking komt binnenkort, onze websitebouwer gaat ermee aan de slag. Daarnaast
verbeteren we de inhoud van de emails die we rondsturen, zodat we hopen dat het aanmelden
nog wat vlotter kan verlopen. Dat is voor de aanstaande leden wel het leukst. Anders duurt het
zo lang!

Liefdesverhaal

We proberen op de één of andere manier steeds in contact te blijven met onze leden. Zo belt
Aart Mateboer iedereen waarvan bijna zijn/haar lidmaatschap verloopt. Dit doen we om te
horen wat jullie goed vinden op de site. Maar ook om te horen of er dingen nog niet goed zijn.
Zo proberen we de site weer te verbeteren. Nu is onze site gericht op vriendschap en liefde. Al
bellende hoorde Aart een leuk verhaal.

Een meisje dat zich in augustus heeft aangemeld op de site, heeft een leuke jongen ontmoet.
Zij zocht een jongen voor een relatie. Zij heeft rondgekeken. Op dat moment had ze nog niet
heel veel mannen om uit te kiezen, maar ze vond er een erg leuke bij. Het meisje schreef aan
ons dat ze eerst een tijd gechat, geskyped (buiten de site om) en gebeld hadden. Toen besloten
ze om af te spreken. De jongen in kwestie kwam bij haar thuis en heeft een flinke bos rozen
meegenomen. Ze hebben samen gegeten en ze hebben al voor een tweede keer afgesproken.
Ze vinden het beiden heel erg leuk! Het is aan deze jongen en meid of het wat wordt, maar het
superleuke is dat twee mensen elkaar gevonden hebben!

Vrienden voor het Leven is voor Vriendschap en voor wanneer je op zoekt bent naar een
relatie. Dit verhaal laat maar zien dat je misschien zelfs iemand kunt ontmoeten voor een
relatie. Maar kijk eens om je heen op de site naar mensen waarmee je vriendschap kunt
sluiten. Het begint toch immers bij Vriendschap?

Nieuwe Bekende Nederlander

Aart Mateboer geeft niet snel op en wil het Bekende Nederlander aantal uitbreiden. Hij heeft
onlangs Bert Wagendorp, journalist van de Volkskrant, gevraagd om ook in het commité van
aanbeveling plaats te nemen. En hij deed het. Voor de mensen die hem niet kennen:

http://youtu.be/IzT_UT9BtlI


Aanmelden

Je kunt 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.

Heb je een begeleider die je 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. Je kunt 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’.
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