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Friendship Sports Centre Deel 9: Friends at Work

‘Ik vind hier bijna
iedereen aardig’
In het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord zijn dagelijks honderden mensen
actief met een beperking. Wie zijn die sporters, trainers en begeleiders en wat is hun
verhaal? Het Parool kijkt rond op een bijzondere plek in de stad. Deel 9: Djurney en Jadey.
Laura Obdeijn
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Facebook, oké, maar een interview voor de
krant? Voor Jadey Roethof (22) hoefde het niet
zo nodig, maar Djurney Broekhof (21) haalde
haar over. Dikke vriendinnen zijn ze, al van
jongs af aan, en naast sporten werken ze via
Friends at Work sinds kort ook twee dagen per
week in de keuken, de bediening en achter de
bar van het Friendship Sports Centre (FSC). En
dat gaat gepaard met veel lachen en bijdehante
opmerkingen. Niemand is veilig voor hun grapjes.
Friends at Work is een dagbestedingsprogramma waarbij werkplekken worden gecreëerd in
het FSC voor jongeren met een beperking – en
Djurney en Jadey zijn samen met drie anderen
de eersten die deelnemen aan het initiatief. Het
is de bedoeling dat er eind dit jaar achttien jongeren verdeeld over vijf dagen aan de slag kunnen.
Het poleren van het bestek is Djurney’s favo-

‘Soms denk ik:
potverdorie, ik had
ook wel willen lopen’

riete klus. Ze is geboren met een open rug, waardoor ze in een rolstoel zit, en glimmend schoonwrijven van de messen en vorken geeft rust.
Jadey, geboren met één arm en een hersenbeschadiging, waardoor leren meer tijd kost, staat
het liefst achter de bar, vanwege het contact met
mensen. Daarnaast is ze ook vrijwilliger en één
dag in de week helpt ze bij het sporten met ouderen en kinderen. Wat ze doet? “Ze aan het werk
zetten. Minder kletsen en meer sporten.”
Soms vindt Djurney het lastig dat ze in een rolstoel zit. “Dan denk ik: potverdorie, ik had ook
wel willen lopen en ik vind het bijvoorbeeld
moeilijk dat ik geen kinderen kan krijgen.” Maar
het gaat ook steeds beter. “Het kan niet, het is nu
eenmaal zo, dus ik moet het accepteren.”
Daar helpt ook het lezen en schrijven bij, wat
ze sinds september oefent in het FSC. Het was
iets wat ze al lang wilde leren, maar op school
was het nooit helemaal gelukt. Op een rustig
plekje, zodat ze haar hoofd erbij kan houden,
leert ze via kaartjes de letters van het alfabet.
“De dubbele letters achter elkaar vind ik nog
lastig, maar ik maak echt stappen nu van letters
naar woorden en binnenkort waarschijnlijk een
boekje.”
Niet alleen met lezen worden grenzen verlegd.
Tijdens de benefietavond in november durfde
Jadey het podium op om de artiesten bloemen
te geven en ook dit jaar is ze bloemenmeisje. En
ook de angst die ze voelde bij het serveren van
hete soep – “Ik was heel bang dat ik het zou laten
vallen” – is overwonnen.
De vriendinnen hebben het naar hun zin in het
FSC. Jadey: “Het heeft vooral te maken met de
mensen hier. Ik vind niet één of twee mensen
aardig, maar bijna iedereen.” Djurney plakt er
binnenkort nog een dag aan vast op het complex. “Mijn moeder zegt weleens: ‘Moeten we er
een bed voor je neerzetten ofzo?’”

Volgende week deel 10: Riki Stichting. Wilt u meer informatie of doneren? www.friendshipsc.nl

→ Djurney
Broekhof (in de
rolstoel) en
Jadey Roethof,
vriendinnen
sinds hun
vroege jeugd.
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