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Beste lezer,

een bericht over Vrienden voor het Leven en de stand van zaken van de site.

Promotie

Vrienden voor het Leven is hard bezig de site te promoten. Zo heeft ze in veel
regionale dagbladen gestaan. Onlangs, op 2 augustus, hebben we in de
Tubantia gestaan en naar aanleiding daarvan, komt er binnenkort een artikel
in het Parool over de verschillende datingssites in het land. Uiteraard zijn wij
een ontmoetingssite, maar wilden we wel meegenomen worden in deze
vergelijking.

Er zijn op dit moment verschillende
sites die ook voor mensen met een
verstandelijke beperking zijn. Niet
alleen voor deze doelgroep, maar
onder andere voor mensen met een
verstandelijke beperking. Sommige
sites richten zich in het algemeen op
mensen met een beperking. Hiermee
bereik je natuurlijk een grotere
doelgroep en lijkt het net of je al lid een

enorm bestand hebt om uit te kiezen. Maar in de praktijk zal blijken dat er veel
niveau verschil zit tussen de leden en mogelijk leidt dit tot weinig contacten.

Een gevaar aan dit soort sites is dat iedereen zich kan aanmelden en kan
zeggen dat hij/ zij een beperking heeft. De beheerders van de sites kunnen
moeilijk controleren of de beperking die je opgeeft ook jouw daadwerkelijke
beperking is. Meldt iemand die normaal begaafd is, zich aan als iemand met
een verstandelijke beperking, dan valt dit voor die sites niet te controleren.
Mensen met kwade bedoelingen krijgen vrij spel op die manier. Vrienden voor
het Leven hoort over deze sites en blijft dan zeer gesterkt in haar idee over
hoe de toelating tot haar site geregeld is. Mensen kunnen zich alleen
aanmelding op onze site als ze een verstandelijke beperking hebben. Wij laten
iemand zich dan ook altijd aanmelden met een begeleider. Dit is niet
betuttelend bedoeld, zeker niet. Dit is om te controleren of iemand werkelijk
een verstandelijke beperking heeft. Een begeleider is verbonden aan een
instelling en de begeleider kan zich alleen melden met een werk mailadres. Er
gaan wat mailtjes heen en weer om te verifiëren of de begeleider en de cliënt
zijn wie ze werkelijk zijn en dan is de aanmelding een feit. Heeft iemand geen
begeleider, dan moet hij/ zij bewijzen dat hij/zij een verstandelijke beperking
heeft. Hierover zal door Vrienden voor het Leven telefonisch contact worden
opgenomen met het aanstaande lid om uit te zoeken hoe dat te bewijzen is.

Sommige mensen met een



verstandelijke beperking vinden
het vervelend zich aan te moeten
melden met een begeleider. Dit
kunnen we ons voorstellen, als je
denkt dat de begeleider perse
betrokken moet worden.
Aanstaande leden denken dat wij
vinden dat een begeleider

constant mee moet kijken. Dit in tegendeel! Als iemand volledig zelfstandig is,
waarom zou een begeleider dan mee moeten kijken? 
In de praktijk komt het toch wel eens voor dat onze leden soms niet helemaal
begrijpen hoe je je het beste kunt gedragen. Het is ook een heel leerproces als
je opeens met iedereen in Nederland contact kunt maken. In een eerste mail
van een lid aan een andere lid zou wel eens kunnen staan: "Ik wil wel de vader
van jouw kinderen worden" en dan is het moeilijk voor die persoon te
begrijpen dat het contact daarna alweer verbroken wordt. En dan is het
verrekte handig dat iedereen een begeleider heeft, of iemand die met hem of
haar kan bespreken wat er allemaal gebeurt en voorvalt als je lid bent van
zo'n site. Vandaar. Dus aanmelding met begeleider om zeker te weten dat
iemand een verstandelijke beperking heeft en als achtervang mocht een lid
begeleid moeten worden in de dingen die hem of haar overkomen op de site.

Verder hebben we regelmatig acties om te zorgen dat we ons ledenaantal op
peil houden, en het liefst te verhogen.

Zo is er tot en met 31 augustus 2014 nog de volgende

Zomeractie:

voor 13,50 euro 7 maanden lid! (3 maanden + 4 maanden gratis)

Zie voor meer info homepagina van de site, Vrienden voor het Leven. Dit geldt
voor zowel nieuwe inschrijvingen, als voor leden en voor oud-leden. Kent u nog
mensen met een verstandelijke beperking? Vertel hen van deze actie.

Congres zonder stempel in Eindhoven op 4 juli

Dit congres werd georganiseerd door Edusex, het COC, Embrace Pink en MEE
Zuidoost Brabant en was georganiseerd om over de begeleiding rondom
verstandelijk beperkte LHBT'ers te praten. LHBT staat voor Lesbiënnes,
Homo's, Biseksuelen en Transgenders. Vrienden voor het Leven kwam achter
de betekenis van deze afkorting toen zij gevraagd werd deel te nemen aan de
informatiemarkt van dit congres.

Uiteraard staan wij als site open
voor mensen met een
verstandelijke beperking van
allerlei geaardheid. Het was wel
een enorme verrassing toen een

http://www.vriendenvoorhetleven.nl


vrijwilliger van het COC
Amsterdam een aantal weken na
het congres contact met ons

opnam om te overleggen of hij onze site kan aanprijzen onder de verstandelijk
beperkte LHBT' ers als dé ontmoetingssite voor Nederland. Het argument is
dat er al niet heel veel mensen met deze combinatie rondlopen. Als zij zich
verspreid gaan aanmelden over verschillende sites, komen ze elkaar nooit
tegen, dus het lijkt een heel goed idee om daar één site voor aan te wijzen.
Vrienden voor het Leven zou zich zeer vereerd voelen als dit werkelijk in gang
wordt gezet.

Congres zonder Stempel

Comité van aanbeveling

Aart Mateboer van Vrienden voor het Leven heeft alle Bekende Nederlanders
geregeld voor ons comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling is een
aantal mensen dat zich verbonden heeft aan de site. Aart heeft hen gevraagd
in een paar zinnen te zeggen waarom ze een site als Vrienden voor het Leven
ondersteunen. Nu hadden we al een mooi rijtje, maar Aart zag graag dat er
nog iemand uit de sport zou worden toegevoegd.

Hij heeft onlangs Ron Jans, trainer
van PEC Zwolle, weten te strikken
voor ons comité. Ga zelf naar de
site en bekijk wat Ron Jans over
onze site zegt. Vrienden voor het
Leven

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan
horen wij dat graag. U kunt mailen naar info@vriendenvoorhetleven.nl.
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Met vriendelijke groet,

Namens het team Vrienden voor het Leven

Aart Mateboer en Dilys Derksen

St. Vrienden voor het Leven

www.vriendenvoorhetleven.nl

www.facebook.com/vriendenvhl

twitter: @vriendenvhl
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