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Beste lezer,

Nieuwjaar
Vrienden voor het Leven is samen met al haar leden aan een nieuwjaar
begonnen. De site is sinds 3 juli online en we hebben zojuist de 200 gebruikers
op de site gehaald. Dat is een mooi aantal. Het is leuk om te horen dat de
mensen die in aanraking komen met de site, over het algemeen enthousiast
zijn. We horen van veel ouders dat ze blij zijn met een site als deze, omdat ze
voor hun kinderen een veilige site zoeken en dat bij Vrienden voor het Leven
kunnen vinden. Dat is mooi om te horen. Toch moeten we allemaal opletten
met elkaar. Blijf met elkaar praten over het feit dat iemand op de site zit. Want
het brengt een hele hoop met zich mee. We hebben al verschillende verhalen
gehoord dat mensen met elkaar hebben afgesproken in het echte leven. Deze
ontmoetingen verlopen niet altijd vlekkeloos. Het is leuk om elkaar te
ontmoeten, maar bedenk van tevoren wat je wel en wat je niet wil. En we laten
mensen zich expres inschrijven met een begeleider. Zo hebben de leden altijd
iemand achter zich staan die met ze meedenkt.

Krant
We hebben echt ontzettend veel
aanmeldingen uit Noord-Holland en
Noord-Brabant. Maar de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe
bleven wat achter qua aanmeldingen.
Daarom hebben we contact gezocht
met Jantina Russchen, journalist van
de Leeuwarder Courant en het
Dagblad van het Noorden. Zij vond het
erg leuk een stuk over de site te schrijven, maar dan wilde ze graag mensen
interviewen die al lid zijn van de site. Ze is op bezoek geweest bij Leon en
heeft later nog gebeld met Gonda om te horen waarom zij op de site Vrienden
voor het Leven zijn gegaan. Vervolgens heeft Jantina mij en Aart Mateboer
gebeld om te horen hoe de site precies in elkaar steekt. Het is heel leuk om te
doen en leuk dat iedereen mee wil werken. We merken dat het artikel al
aanmeldingen oplevert. Hieronder het artikel.

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

http://www.vriendenvoorhetleven.nl/


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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