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Beste lezer,

allereerst zullen we je een heel goed en fijn 2016 wensen. Met heel veel
vriendschap en misschien liefde.

Vrienden voor het Leven in 2016

Voor het jaar 2016 hebben we een aantal plannen:

we gaan ongeveer 4 ontmoetingsdagen organiseren in het land, om leden
van de site de mogelijkheid te geven elkaar in het echt te ontmoeten.
we streven naar meer naamsbekendheid.
we gaan proberen met meer organisaties samen te werken, waardoor
zaken als naamsbekendheid vanzelfsprekender verlopen.
en we proberen meer leden te verwerven dan in 2015

Vrouwen krijgen korting!

Ken je nog vrouwen met een
verstandelijke beperking die op
zoek zijn naar vriendschap of naar
een nieuwe liefde? Vertel ze dan
van deze onderstaande actie:

Laat diegene zich aanmelden op
www.vriendenvoorhetleven.nl. En geef de volgende code mee:

2016vrouw

De code kan ingevuld worden bij de betaling en geeft recht op 2 maanden gratis
Extra, dus bovenop het betaalde lidmaatschap.

Geldig, 1 keer per persoon. Deze actie geldt tot 1 maart 2016.

Ontmoetingsdag

Onze eerste ontmoetingsdag van
het jaar zal zijn op zondag 21
februari in Roermond.

We hebben in 2015 vier
ontmoetingsdagen gehad en dat
was steeds weer een succes. Het
concept is eenvoudig. We kiezen
een stad, we nemen als locatie een



plek waar ook mensen met een
verstandelijke beperking werken en
we drinken daar koffie en thee met iets lekkers. Onderwijl ontmoeten de mensen
elkaar. Meestal is het in het begin eerst even wennen, maar tijdens een
wandeling door de stad wordt de sfeer al wat losser, durft men elkaar wat meer
aan te spreken en hoor je al gelach weerkaatsen. De keren dat we het
georganiseerd hebben, hebben we afgesloten met een lunch. Je hoort aan het
eind van zo'n dag dat de sfeer en goed inzit; er wordt inmiddels geschaterd en
mensen wisselen onderling gegevens uit of zeggen dat ze elkaar een
contactverzoek gaan sturen op de site. Op 1 ontmoetingsdag hebben we met
een hele groep gewandeld in Arnhem met de Airborntocht. We proberen steeds
een andere richting van het land te kiezen, zodat het altijd wel enigszins te doen
is qua reizen voor iedereen. In 2016 dus weer een aantal van deze dagen!

Hoop u hiermee geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen, opmerkingen,
suggesties of andere zaken hebben, dan kunt u mailen naar
info@vriendenvoorhetleven.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het team Vrienden voor het Leven

Dilys Derksen
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