
ABCDate en Ons Tweede Thuis gaan door 
met de samenwerking! 
Yes we gaan door met het aanbieden van ABCDate! 
Samen dingen doen is leuker dan alleen!  
Ben jij op zoek naar een maatje, vriendschap of relatie?  
Dan kan ABCDate jou helpen! 
 

 
Hoe kan ABCDate jou helpen 
bij het ontmoeten van nieuwe 
mensen? 
ABCDate heeft een website gemaakt voor 
mensen van 18 en ouder die een 
verstandelijke beperking hebben.  
ABCDate is makkelijk te gebruiken.  
Je kunt zo zelfstandig mogelijk contact leggen 
met anderen.  
Heb je iemand op de website gevonden? Dan kun je samen afspreken.  
Het kan spannend zijn om elkaar in het echt te ontmoeten.  
Als je wilt, kun je de ander ontmoeten op een ontmoetingsavond van ABCDate.  
Je krijgt op deze gezellige avond tips en begeleiding als je dat prettig vindt.  
 

Weet je nog niet zo veel over contact maken met 
nieuwe mensen?  
En zou je daar meer over willen leren?  
Dan kun je naar een thema-avond van ABCDate 
komen.  
Daar praten we samen over wat handig is om te 
doen en te weten, als je vriendschap hebt, of als je 
een relatie wilt.  
 
Ook staan er interessante filmpjes op de website.  

In deze filmpjes krijg je uitleg over vriendschap en relaties.  
Deze kun je zelf bekijken als je er meer over wilt weten. 
 

Hoe kun je meedoen? 
Iedereen die 18 jaar of ouders is, een verstandelijke beperking heeft en begeleiding van Ons 
Tweede Thuis krijgt, kan zich aanmelden.  
(Helaas kunnen mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zich nog niet 
aanmelden) 
Aanmelden gaat via je begeleider.  
Laat je begeleider dit verhaal lezen en vraag of hij/zij jou wilt aanmelden, dit kan vanaf 1 
november 2018. Het lidmaatschap kost €60,50 euro per jaar. Hiervoor kun je gebruik maken 
van de website van ABCDate (chatten) en naar de thema- en ontmoetingsavonden.  



Heb je vragen? 
Neem dan contact op met de projectgroep.  
Dat kan door een mail te sturen 
naar: abcdate@onstweedethuis.nl.   
Wil je al meer weten over ABCDate? Kijk dan 
op de website www.abcdate.nl.  
Daar staan ook filmpjes over hoe het 
allemaal werkt.  
 
Kijk ook eens op: 

https://youtu.be/hb7vnESDH20 
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