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<p>WERKGROEP RELATIEMETBUITENLANDSE� --
RELATIEMETBUITENLANDSEVROUW</p>  <p>�</p>  <p>�</p> 
<h2><strong>WAAROM?</strong></h2>  <p>Ieder jaar proberen� honderden mannen in
Nederland/West-Europa het� en worden enorm teleurgesteld : een fijne spontane
kennismaking met zo�n knappe buitenlandse vrouw en dan na( enkele ) maanden loopt al het
mailen en betalen op niets uit.</p>  <p>Single mannen op datingsites worden benaderd door
tientallen buitenlandse vrouwen.<br />Op dit moment lijkt het aangaan van een relatie met een
buitenlandse vrouw nog wel� een taboe- onderwerp : net als zo�n 20 jaar geleden �incest��
en zo�n 10 jaar geleden �kindermishandeling�.En hoe is dat niet in de belangstelling
gekomen!<br />De� volgende slachtoffergroep dient zich ook� al aan : bankpasfraude (
kinderen ).<br /><br /></p>  <h2><strong>WIE ZIJN WIJ?</strong></h2>  <p>Een kleinere
groep van mannen ,die in de afgelopen jaren op een bijzonder ernstige manier te maken
hebben gehad en nog tot op vandaag de gevolgen ondervinden van de slechte gang van zaken
rond hun relatie met een buitenlandse vrouw.<br />Zij willen hun ervaringen delen met andere
mannen en willen graag waarschuwen voor de praktijken, die bij� een buitenlandse relatie om
de hoek komen kijken.<br />En daarvoor zijn natuurlijk� informatie en documentatie EN de
door u gemelde ervaringen nodig!</p>  <p>�</p>  <h2><strong>WAT DOEN
WE?</strong></h2>  <p>-Informatie verzamelen over alle zaken die te maken hebben met een
buitenlandse vrouw<br />-Voorlichting <br /> Voor de start en uitbouw van een relatie met een
buitenlandse vrouw geven we serieuze tips en adviezen, <br /> zodat hele onaangename (
financiele ) verrassingen worden voorkomen<br />-Hulp <br /> Het vormen van
lotgenotencontact en/of het organiseren van een ontmoetingsplek voor die mannen, waarbij de
beginnende relatie tot grote problemen heeft geleid of is be�ndigd.</p>  <p>De landelijke
overheid ( I.N.D. ) en/of de Vreemdelingenpolitie ziet hier geen taak liggen : bij vele bij ons
gemelde incidenten beroept men zich op de privacywet.<br />De voorlichting van de
relatiebureaus is zeer beperkt en de informatie over de dames is zeer summier.<br />De
website naam is : www.voorlichtingbuitenlandsevrouw.nl<br />met de rubrieken:<br />1.Home
met o.a. Algemeen-Documenten- Info over werkgroep�����������<br
/>2.Krantenknipsels����� <br />3 Datingsites���� <br /> 4Links������� <br />5
Tips������� <br />6 Contact</p>  <p>Het mailadres is :
info@voorlichtingbuitenlandsevrouw.nl<br />Je ervaringen kun je mailen naar:
meldpunt@voorlichtingbuitenlandsevrouw.nl<br /><br />Wil je reageren op onze site of wil je
meedoen, mail ons dan via de rubriek �Contact�� van onze site.<br />Overal waar je leest
vrouw of vriendin kan ook man of vriend worden gelezen.</p>  
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