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Beste lezer,

Vrouwen u bent bijzonder heel de maand april!
Iedere vrouw die in april lid wordt van onze site,
krijgt het dubbele aantal maanden dan waar zij
voor betaalt!

Dus 1+1 maand gratis, 3+3 maand gratis,
6+6 maand gratis.

Deze actie geldt maar 1 keer per vrouw. Schrijf je
in en wanneer je betaalt, krijg je van ons een mail
dat je voor het standaard aantal maanden hebt
betaald. Wij doen er handmatig het aantal
maanden bij waar je recht op hebt.

Ben je al lid en wil je ook gebruiken maken
van de actie?

Zorg ervoor dat er in de maand april een Overboeking ingezet is, of met iDEAL
is betaald. (1 keer per persoon geldig)

Wanneer je betaalt, krijg je van ons een mail dat je voor het standaard aantal
maanden hebt betaald. Wij doen er handmatig het aantal maanden bij waar je
recht op hebt.

Leden

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we de 200 leden hebben gehaald.
Inmiddels is het aantal gestegen naar 270. We streven ernaar om zo snel
mogelijk 500 leden hebben. Zo zullen steeds meer leden andere mensen in
hun buurt kunnen ontmoeten.

Wandelfeest

Op 19 april wordt in Arnhem/
Papendal het Wandelfeest
georganiseerd. Het leek ons leuk
om met Vrienden voor het Leven
mee te doen aan het Wandelfeest.
Mensen van de site kunnen zich bij
ons aanmelden
(info@vriendenvoorhetleven.nl).
Dit kan nog tot woensdag 2 april.
We lopen met zijn allen de 10 km.
Hartstikke leuk, want dan kunnen



de mensen van de site elkaar eens
in het echt ontmoeten. We zijn
druk bezig met de
voorbereidingen, want we willen
daar opvallend verschijnen. Mooie
gelegenheid om ook andere mensen attent te maken op onze site.

Een leuk initiatief trouwens, het Wandelfeest, dus als je nog moet oefenen
voor de Nijmeegse Vierdaagse bijvoorbeeld, schrijf je dan in op Wandelfeest!
Het is voor iedereen die van wandelen houdt en je steunt met je deelname
een goed doel.

PZW en Tof!

In Zeeland liepen we wat achter qua aanmeldingen en daarom hebben we
contact gelegd met Ondine van der Vleuten journalist verbonden aan de PZW
(dagblad in Zeeland). Zij was meteen enthousiast toen ze hoorde van de site.
Ze had goede ideeën voor de site en wist ze tot in detail aan ons te vertellen.
Zo heb je voor het interview een tijdje telefonisch contact. Heen en weer
bellen over hoe we het gaan doen, wat ze nodig heeft, wanneer het in de krant
komt, wat wel en niet in het stuk kan enz. Dit keer deden we het interview
telefonisch, want Zeeland is wel heel ver (nou ja, niet echt veel verder dan
Zuid-Holland, maar toch). Ondine wilde graag twee mensen interviewen die lid
zijn van de site en die nog niemand gevonden hadden (voor een vriendschap
of voor een relatie). Zo kon ze horen wat hun motieven zijn en waarom ze
dachten dat Vrienden voor het Leven een goede site daarvoor zou zijn.
Vrienden voor het Leven belt dan eerst met de mogelijke kandidaten. Ze
wilden wel meedoen, want dan kwamen ze immers toch in de krant? Er komt
voor zo'n artikel voor de krant ook een fotograaf, dus een modellendagje
wordt het wel. Licht uit, spot aan en het interview staat in de krant.

Erg leuk om mee te maken zijn de interviews.
Het blad Tof! is speciaal voor mensen met een
verstandelijke beperking. Ze wilden graag een
artikel aan Vrienden voor het Leven wijden,
maar dan wilden ze niet ons, maar een stel van
de site interviewen. Op de foto zie je Kimberley
en Martijn. Vrienden voor het Leven is op 3 juli
2013 online gegaan en Martijn was als 1 van de
eersten lid van onze site. Kimberley kwam een
maand later, maar het was meteen dikke mik.
Toen het blad Tof! ons vroeg wie ze zouden
kunnen interviewen hoefden we niet lang na te
denken. Voor het interview moesten we in
Zuid-Holland zijn. Twee uur rijden voor
Vrienden voor het Leven, je ziet nog eens wat
van het land zo. Een McDtje onderweg is dan

altijd fijn. Daar aangekomen hebben we een paar uur met elkaar gepraat. Wij
hadden al regelmatig mail en telefonisch contact gehad met Kimberley en
Martijn, maar nu zagen wij ze ook eens in het echt; konden we meteen horen
hoe voor hen de site is en dat soort zaken. De mevrouw die Kimberley en
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Martijn interviewde wilde nog wat foto's maken en vertelde al dat ze niet heel
veel ruimte had in het blad. Ze gebruiken maximaal 100 woorden per artikel.
Daar konden wij ons nog niet heel veel bij voorstellen, maar dit is het resultaat.
Mooie foto van Kimberley en Martijn en duidelijk de link van de site
opgeschreven, zodat mensen zelf verder kunnen kijken wat het precies is.
Uiteindelijk, al met al een verhaal van meer dan 100 woorden.............

Nieuwsbrief doorsturen

Ken je mensen die ook willen weten van Vrienden voor het Leven? Stuur deze
nieuwsbrief gerust door.

Met vriendelijke groet,

het team Vrienden voor het Leven

Aart Mateboer en Dilys Derksen

St. Vrienden voor het Leven
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www.facebook.com/vriendenvhl
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