Nieuwsbrief 2 november 2014
Onze volgende meetup gaat door op donderdag 6 november 2014 in Taverne Henry Story te 9000
Gent, Steenakker 250 (wegbeschrijving
zie: http://users.telenet.be/henristory/stratenplan.html).
Noteer deze datum alvast in jullie agenda.
We zijn gisteren een nieuwe rubriek gestart met artikelen over de Mormonen. Na de Jehovah's
Getuigen zijn zij de tweede grootste sektarische organisatie in België en Nederland.
Het idee erachter is ook in eerste instantie sensibilisering en een luisterend oor te zijn voor hen die
hulp zoeken. Eveneens hopen wij, dat Jehovah's Getuigen de artikelen betreft de Mormonen gaan
lezen, en de Mormonen de artikelen betreft de Jehovah's getuigen. Op die manier kunnen we
misschien toch enkelen de ogen openen.
In Ieders Belang blijft werken aan de website, zodat deze een tool wordt voor iedereen:
1. Om het brede publiek te bereiken en correct in te lichten.
2. Voor ex Jehovah’s Getuigen, ex Mormonen en ex-leden van sektarische organisaties in het
algemeen, of mensen die er in hun omgeving mee worden geconfronteerd, zodat ze begrijpen hoe zij
hier best mee omgaan. (later zullen hieromtrent ook nog meetups georganiseerd worden om ex
Jehovah’s Getuigen te verenigen, voor zij die dat wensen.)
3. Om bij Jehovah's Getuigen, Mormonen en sektarische organisatie de volgelingen hun ogen te
openen.
**************
Op 31 oktober hebben we 1.697 afzonderlijke bezoekers gehad (en een totaal aantal bezoeken van
4.674). De gemiddelde bezoektijd per unieke bezoeker is 2.153 seconden of net geen 36 minuten. De
website werd bij 852 bezoekers opgeslagen bij hun favoriete pagina's.
Wat enigszins blijft tegenvallen, zijn de aanmeldingen voor de nieuwsbrief. Nochtans is dit van zeer
groot belang voor ons omdat dit het enige middel is om op periodieke wijze info over onze “vzw In
Ieders Belang” te verspreiden.
Zijn jij of je contacten nog niet aangemeld? Doe dit dan a.u.b. zo snel mogelijk en help ons zo onze
boodschap te verspreiden.
Het gaat immers om dwingende en schadelijke manipulatie- en chantagetechnieken, die in elke sekte
gebruikt worden, bespreekbaar en herkenbaar te maken. Dit onderwerp openlijk blijven bespreken
helpt ons bewust te maken wat de effecten zijn op zowel kinderen en volwassenen die hetzij in
sekten geboren worden, hetzij er in terecht komen.
***********************
Tot op onze volgende meet-up komende donderdag.
Samen staan wij sterk!

Bedankt voor uw steun,
Het vzw I.I.B. Team
http://iniedersbelang.com

