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Op zoek naar liefdesgeluk
Een spannend avontuur
voor zestig mensen
met een verstandelijke
beperking die op zoek
zijn naar liefde of
vriendschap. Pergamijn
organiseerde speciaal
voor hen een
romantische middag
met speeddates in
Kasteel Limbricht.
LIMBRICHT
DOOR FRANS PASMA

O

p Valentijnsdag
waren Pergamijnbewoners Carola
en Tom op televisie
om te vertellen dat
ze graag een relatie willen. Die
lang gekoesterde wens kwam
naar voren tijdens The Big Plan,
vertelt Evelien Niëns van Pergamijn. Dat is een sessie van een
dag waarop cliënten van Pergamijn met mensen die dicht bij
hen staan praten over hun dromen en toekomstplannen. „En
bij de meesten hoort een partner
ook in dat ideale plaatje.”
De organisatie besloot daarom
bewoners op weg te helpen op
het liefdespad. Een werkgroep
waarin bewoners Carola, Tom
en Marco meedraaiden, organiseerde een programma vol
romantiek in Kasteel Limbricht.
Om de kans op een match te vergroten doen ook cliënten van
Radar, Daelzicht, en Koraalgroep mee. Ze hebben op hun
aanmeldingsformulier vermeld
wat ze zoeken, een vaste relatie
of iemand om af en toe leuke dingen mee te ondernemen. Op basis van leeftijd, voorkeuren en
hobby’s zijn ze gekoppeld. Sommigen krijgen daardoor meerde-

Carola laat zich mooi maken voor haar drie speeddates in Kasteel Limbricht. FOTO ANNEMIEK MOMMERS
re een-op-eendates, maar er zijn
ook twee tafels om in een grotere
groep nieuwe contacten te leggen.
Deze zonnige zondagmiddag is het
dan zover. In Kasteel Limbricht
kunnen ze op een leuke manier kennismaken met potentiële liefdespartners, met begeleiders (matchmakers) in de buurt. Een spannend
avontuur. Om amor een handje te
helpen kunnen ze zich eerst laten
optutten en hun haar laten doen.
Sabine Salden is ingehuurd om de
daters voor te spelen wat ze kunnen

doen om de kennismaking vlot te laten verlopen. Ze laat ook zien wat
niet bevordelijk is voor een prettige
date. Achterover hangen, wegkijken of beginnen over een vorig
vriendje of vriendinnetje. Te lang
zelf aan het woord zijn of de ander
naar de mond praten, is ook niet
handig. „En kijk niet steeds op je
telefoon. Houd het lekker vrolijk,
begin niet over ziektes of problemen. Je moet natuurlijk ook vertellen wat je zelf leuk vindt. Maar het is
vooral belangrijk dat je jezelf bent.”

Om de daters aan gespreksstof te
helpen, liggen kaartjes met vragen
op tafel, bijvoorbeeld: ‘Wat is je lievelingseten?’, ‘Ga je graag op vakantie?’, ‘Ben je sportief?’ Die komen
goed van pas, want aan sommige tafels duren zes minuten onwennig tegenover elkaar zitten heel erg lang.
Maar bij Carola (33), die graag knutselt, leest en zwemt, is de eerste
date geslaagd, vertelt ze na afloop.
„Ja, dat klikte wel. Die andere jongens kwamen niet los, het moest allemaal van mij komen.” Maar met

die eerste man wil ze nog wel
verder praten. Ze heeft ook van
anderen veel complimentjes gekregen, dus dat is sowieso leuk.
Tom zoekt een mooie, spontane,
knappe vrouw. Hij is nog enorm
zenuwachtig als hij een lekker
luchtje krijgt opgespoten. Na zijn
drie dates van zes minuten lijkt
er een last van hem afgevallen.
Hij praat ontspannen over de
eerste dame, Cassie. Het was
meteen raak. En ze woont net als
hij in Sittard, dus wie weet?

