Nieuwsbrief 22 juli 2014
Wat is er ondertussen gerealiseerd?
Beste {}, waarschijnlijk bent u in de eerste plaats geïnteresseerd in de eerste resultaten qua
verspreiding via de website.
Op dit ogenblik hebben we 536 afzonderlijke bezoekers gehad (en een totaal aantal
bezoeken van 1.090). De gemiddelde bezoektijd per unieke bezoeker is 1.234 seconden.
De website werd bij 279 bezoekers opgeslagen bij hun favoriete pagina's.
Wat een beetje tegenvalt, 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 zo onze
boodschap te verspreiden.

Wat staat er gepland in de volgende weken?
Een eerste initiatief waarvan wij u op de hoogte willen brengen, is het organiseren van meetups.
Wat zijn meetups?
Meetups zijn samenkomsten op regelmatige basis om samen iets te doen, te
leren of iets te delen over een bepaald onderwerp.
Wij komen de eerste keer samen in Taverne Henry Story te 9000 Gent, Steenakker 250
(wegbeschrijving) op 7 augustus 2014 vanaf 19:30 uur. {}, noteer dit alvast in uw agenda.
Iedereen die met deze problematiek begaan is en er samen met ons iets aan wil doen, is van ganser
harte welkom.
Op deze eerste meeting geven wij jullie er een idee van hoe wij deze bewustwordingscampagne op
gang willen brengen. Verder is het de bedoeling hierover met elkaar van gedachten te wisselen en
een soort ‘denktank’ te vormen!
In een verder stadium hebben wij de bedoeling het organiseren van deze meetups verder uit te
breiden naar verschillende plaatsen in België en Nederland.

Waar zijn we ondertussen mee bezig?
Ondertussen proberen wij de website zo snel mogelijk te vervolledigen zodat deze een tool wordt;
1. Om het brede publiek te bereiken en correct in te lichten.

2. Voor ex Jehovah's Getuigen of mensen die er in hun omgeving mee worden geconfronteerd,
zodat ze begrijpen hoe zij hier best mee omgaan. (later zullen hieromtrent ook meetups
georganiseerd worden voor ex Jehovah’s Getuigen te verenigen, voor zij die dat wensen.)
3. Om bij Getuigen van Jehovah de ogen te openen.

Vanzelfsprekend houden wij u verder op de hoogte van onze inspanningen en initiatieven. Bezoek
ook regelmatig onze website aangezien die voortdurend in ontwikkeling is en natuurlijk kijken wij er
naar uit u te mogen verwelkomen op onze eerste meetup.
Samen staan wij sterk!
Bedankt voor uw steun,
Het vzw I.I.B. Team
http://iniedersbelang.com

