Nieuwsbrief 10 augustus 2014
Beste,
Onze eerste meetup ging door te Gent op 8 augustus. De presentatie kan u hier vinden.
Iedereen was het erover eens dat sensibiliseren noodzakelijk is. Uit gesprekken blijkt eveneens dat er
een grote nood is aan sociaal contact tussen:
1. Ex-sekteleden onderling.
2. En/of mensen die op één af andere manier met deze problematiek te maken hebben gehad.
Vele prachtige initiatieven die opgestart werden door ex-sekteleden liepen dood, omdat men maar
alleen was. Wij willen deze nood eveneens opvullen met onze meet-ups.
Onze volgende meet-up gaat door op dezelfde locatie, Taverne Henri Story te 9000 Gent, Steenakker
250 (wegbeschrijving) op donderdag 4 september 2014 om 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, of behoefte
heeft aan een luisterend oor, of een gezellige babbel, is van ganser harte welkom.
“Samen sterk en In Ieders Belang” is ons moto voor dit gebeuren.
De resultaten betreft de verspreiding via de website.
Op 31 juli hadden we in totaal 1398 bezoeken bestaande uit 627 unieke bezoekers. De gemiddelde
bezoektijd per individuele bezoeker is 1489 seconden (net geen 25 minuten). 363 bezoekers hebben
de website bij hun favorieten opgeslagen.
Wij appreciëren iedereen die onze website (eigenlijk jullie website) helpen promoten zodat deze
sensibilisering campagne een succes wordt.
Ook iedere suggestie die bijdraagt tot ons gemeenschappelijk doel is welkom. Mail ons hier.
Wij zouden het ook geweldig vinden dat u, zo veel als mogelijk, mensen vraagt zich in te schrijven op
onze nieuwsbrief (u kan dit simpel doen door deze nieuwsbrief te forwarden), zodat wij iedereen via
deze tool op de hoogte kunnen houden.
Samen staan wij sterk!
Bedankt voor uw steun,
Het vzw I.I.B. Team
PS: Onze vorige nieuwsbrieven vindt u in het archief op de website.

