Willem dolblij met 'zijn' Sonja
ABCDATE Succesvol platform voor verstandelijk gehandicapten
Willem Bazuin (50) loopt sinds een tijdje met zijn hoofd in de wolken.
Op een bijeenkomst van ABCDate van Ipse de Bruggen liep hij Sonja
tegen het lijf. De vonk sloeg meteen over. ,,Zij is de ware.''
Karl Flieger Uit de krant van 23 juli 2018

Willem (rechts) met zijn begeleider Jelmer Karsdorp. Willem is hartstikke blij met Sonja,
maar trouwkaarten bestellen, nee, dat hoeft nog niet. ©Fred Leeflang
Ιεδερεεν ηεεφτ λιεφδε, γελυκ εν ϖριενδσχηαπ νοδιγ, ⌠⌠κ mενσεν mετ εεν ϖερστανδελιϕκε
βεπερκινγ, ζοαλσ Wιλλεm εν Σονϕα. Μααρ ϖοορ mενσεν αλσ ηεν ισ ηετ νιετ αλτιϕδ εϖεν
mακκελιϕκ οm ιεmανδ τε ϖινδεν. Dααροm ριχηττε δε στιχητινγ Λεερ Ζελφ Ονλινε δε
ωεβσιτε ΑΒΧDατε οπ. Dανκζιϕ διτ ιντερνετπλατφορm κυννεν mενσεν mετ εεν
ϖερστανδελιϕκε βεπερκινγ ιν ηεελ Νεδερλανδ εενϖουδιγ χονταχτ mετ ελκααρ λεγγεν.
,,Σονϕα ωοοντ ιν Ζωαmmερδαm, ιν δε βυυρτ ϖαν Αλπηεν ααν δεν Ριϕν∋∋, ζεγτ Wιλλεmσ
βεγελειδερ ϑελmερ Καρσδορπ. ,,Ζε ηαδδεν ελκααρ ωααρσχηιϕνλιϕκ νιετ οντmοετ αλσ
ΑΒΧDατε ερ νιετ ωασ γεωεεστ.∋∋

Dααρ mοετ Wιλλεm εϖεν νιετ ααν δενκεν. Ηιϕ ωοοντ σινδσ ζεστιεν ϕααρ βεγελειδ ιν εεν
πραχητιγ αππαρτεmεντ ααν δε Βιεσλανδσεκαδε εν ηεεφτ βεστ αλ ωατ ϖριενδιννετϕεσ
γεηαδ. ,,Μααρ δατ ισ αλλεmααλ νιετ γοεδ γεγααν∋∋, ζεγτ ηιϕ. ,,Μετ Σονϕα ισ ηετ ανδερσ.∋∋
Dυσ, κυννεν ωε δε τρουωκααρτεν αλϖαστ βεστελλεν? ,,Νου∋∋, ζεγτ Wιλλεm, εεν βεετϕε
γεσχηροκκεν, ,,mισσχηιεν λατερ.∋∋

Menens
ΑΒΧDατε ισ mενενσ, ωεετ ϑελmερ Καρσδορπ. Ηιϕ κεντ Wιλλεm εν ωεετ δατ δε στοερε
κερελ αφ εν τοε βεηοεφτε ηεεφτ ααν ωατ ϖριενδσχηαπ. Εν διε ηεεφτ ηιϕ βιϕ Σονϕα
γεϖονδεν. Εν νεε, νιετ ϖια δε σιτε. ,,Dααρ ωασ ζε ωελ οπ∋∋, ζεγτ Wιλλεm, ,,mααρ ικ βεν
οπ εεν οντmοετινγσαϖονδ γεωοον νααρ ηααρ τοεγεσταπτ. Νυ βελλεν ωε ελκααρ αφ εν τοε
εν mισσχηιεν κοmτ ζε οϖερ εεν τιϕδϕε ωελ ηιερ νααρτοε.∋∋
Dαν mαγ ζε mεε mετ Wιλλεm, αλσ ηιϕ οπ ζατερδαγ νααρ δε mαρκτ ωανδελτ. Μααρ εεν
βεετϕε τϖ κιϕκεν ισ οοκ πριmα. ,,Wιλλεm ισ νιετ ζο ϖαν δε σιτε∋∋, ζεγτ ϑελmερ. ,,Ηιϕ δοετ
ηετ γεωοον λιϖε. Dατ ϖινδ ικ ωελ κναπ, ηοορ.∋∋
Εν αλσ Wιλλεm νιετ mετ Σονϕα ιν ζιϕν ηοοφδ λοοπτ? ,,Dαν γααν ωε ερ σαmεν οπυιτ∋∋, ζεγτ
ϑελmερ. ,,Ικ βεν ερ ϖοορ Wιλλεm αλσ ηιϕ γαατ κοκεν, νααρ δε ηυισαρτσ mοετ εν δατ σοορτ
ζακεν. Εν ωε βεσπρεκεν σαmεν ζιϕν ωενσεν εν δροmεν ιν ηετ λεϖεν.∋∋ Wατ δατ λαατστε
βετρεφτ ωιλ Wιλλεm ωελ εϖεν ιετσ κωιϕτ: ,,Μιϕν δροοm ισ υιτγεκοmεν∋∋, ζεγτ ηιϕ. ,,Ικ ηεβ
Σονϕα οντmοετ!∋∋

Maatje
ΑΒΧDατε ισ οϖεριγενσ νιετ ηελεmααλ ∋ϖριϕ∋ ϖοορ γεβρυικ. Dεελνεmερσ ααν ΑΒΧDατε ζιϕν
18 ϕααρ εν ουδερ εν ηεββεν εεν ϖερστανδελιϕκε βεπερκινγ. Dααρνααστ κυννεν αλλεεν
mενσεν διε ωονεν βιϕ εεν οργανισατιε διε ισ αανγεσλοτεν βιϕ ΑΒΧDατε, ζοαλσ Ιπσε δε
Βρυγγεν, δεελνεmεν ααν ΑΒΧDατε. Εεν βεγελειδερ καν εεν δεελνεmερ αανmελδεν αλσ
ηιϕ οφ ζιϕ οπ ζοεκ ισ νααρ εεν ϖριενδσχηαπ, εεν ρελατιε οφ εεν mαατϕε. Μεν καν δε ανδερ
ϖια δε σιτε οντmοετεν, mααρ ερ ωορδεν οοκ οντmοετινγσαϖονδεν εν τηεmα−αϖονδεν
γεοργανισεερδ.
,,Ηετ ισ αλλεmααλ βεστ σπαννενδ∋∋, ζεγτ Χορρψ Βαακ, προϕεχτλειδερ ϖαν ΑΒΧDατε. ,,Οπ δε
σιτε καν mεν οπ εεν σπεχιαλε υιτνοδιγινγσκνοπ δρυκκεν οm ελκααρ τε οντmοετεν. Οοκ
βιϕ δατ γεδεελτε ϖαν ηετ προχεσ ζοργεν ωε ϖοορ βεγελειδινγ.∋∋
ΑΒΧDατε ηεεφτ αλ ϖεελ λεδεν ϖαν Ιπσε δε Βρυγγεν. Ερ ζιϕν mααρ λιεφστ 10.000 βεριχητϕεσ
ϖερζονδεν, ωααρβιϕ δε mεεστε χλιντεν ζοεκεν νααρ εεν ρελατιε οφ νααρ εεν
ϖριενδσχηαπ. Dααρνααστ ηεββεν αλ νεγεν ζοργοργανισατιεσ γεκοζεν ϖοορ ΑΒΧDατε
ωααρδοορ δε κανσ οπ εεν λιεφδεσ− οφ ϖριενδσχηαπσmατχη γροτερ ωορδτ ϖοορ δε χλιντεν.

Thema

Χορρψ Βαακ: ,,Wε ϖερζοργεν οοκ αϖονδεν mετ αλσ τηεmα ∋ωατ ισ ϖριενδσχηαπ?∋, ∋ηοε
mαακ ϕε χονταχτ?∋ εν ∋ωατ ισ εεν ρελατιε?∋. ςοορ ανδερε mενσεν ζιϕν δατ mισσχηιεν ηεελ
λογισχηε ζακεν, mααρ ϖοορ ονζε δεελνεmερσ ισ ηετ τοχη εξτρα σπαννενδ. Εεν γοεδε
βεγελειδινγ ισ δααριν ωατ ονσ βετρεφτ ηεελ βελανγριϕκ.∋∋ Wιλλεm ηεεφτ ζιϕν ϖυυρδοοπ δυσ
αλ γεηαδ. Ηιϕ ηεεφτ ζιϕν Σονϕα ∋ϖεροϖερδ∋ εν ωαχητ mετ ενιγ ονγεδυλδ οπ ηετ mοmεντ
δατ ζε νααρ Dελφτ κοmτ. ,,Dατ δυυρτ νογ ωελ εϖεν, ωαντ εεν ταξι ισ ηεελ δυυρ∋∋, ζεγτ ηιϕ,
mετ ωατ σπιϕτ ιν δε στεm. Μααρ αλσ ζε κοmτ, ωατ γααν δε τωεε δαν δοεν ϖολγενσ ηεm?
,,Dαν γααν ωε ιν δε σταδ ωανδελεν, τϖ κιϕκεν εν εεν βεετϕε κνυφφελεν∋∋, κλινκτ ηετ
ϖαστβεραδεν. Εν αλσ ωε δε τιχκετσ ϖοορ Τηε Λιον Κινγ mογεν γελοϖεν, διε βιϕ Wιλλεm
οπ ταφελ λιγγεν, ζιτ ερ ωααρσχηιϕνλιϕκ οοκ νογ ωελ εεν ροmαντισχη αϖονδϕε
Σχηεϖενινγεν ιν...

