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NETREX ONTVANGT 50.000 EURO VOOR ABCDATE PROJECT
23 NOVEMBER 2017 233 0

Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft 50.000 euro gedoneerd aan het project ABCDate van Netrex uit Woerden.

“Met deze mooie donatie zorgen zij ervoor dat ABCDate het komende jaar haar werkzaamheden verder kan uitbreiden als landelijk

dekkend netwerk. Hierdoor wordt de kans op geluk, liefde en vriendschap voor deze kwetsbare groep verder vergroot”, aldus Jacques

de Wit.

FONDS VERSTANDELIJKE GEHANDICAPTEN
Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten zorgt er al jaren voor dat mensen met een verstandelijke beperking onderdeel van de samenleving

kunnen zijn. Zij streven ernaar dat deze mensen net als iedereen een goed en actief leven kunnen leiden. Jaarlijks steunen zij honderden

projecten voor volwassenen, jongeren en kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Met de donatie aan ABCDate bieden

zij nog meer mensen met een verstandelijke beperking een unieke kans op het uitbreiden van hun sociale contacten.

ABCDATE
ABCDate is een contactbemiddelingsmethode voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze methode bestaat uit een speciaal

aangepaste website en trainingen en begeleiding van zowel de leden als hun begeleiders. Vanaf 1 januari 2017 kunnen alle zorgorganisaties

zich aanmelden voor een licentie op ABCDate. Op deze manier bouwt ABCDate aan een landelijk dekkend en veilig netwerk, zodat de kans

op een prettig en duurzaam contact zeer groot is. Als een zorgorganisatie kiest voor ABCDate, dan geven ze mensen met een verstandelijke

beperking meer kansen en mogelijkheden op het gebied van vriendschappen, daten, relaties en seksualiteit. ABCDate is tevens voorzien van

tal van speciale e-learning modules rond relatievorming, weerbaarheid, seksualiteit, reizen en geld.

https://woerden.tv/netrex-ontvangt-50-000-euro-abcdate-project/
https://woerden.tv/


30-11-2017 Netrex ontvangt 50.000 euro voor ABCDate project - Woerden.TV

https://woerden.tv/netrex-ontvangt-50-000-euro-abcdate-project/ 2/3

DIT KAN U OOK INTERESSEREN

Foto: Netrex

Delen via:  Twitter  Facebook  Google+  E-mail

Aanvullende informatie, tips of foutje ontdekt? Mail de redactie

0 opmerkingen Sorteren op 

Plug-in voor Facebook-opmerkingen

Oudste

Voeg een opmerking toe... 

HEMD VAN JE LIJF: DE 15 VAN… GERLINDE VLIEGENTHART
29 november 2017

HENDRIE VAN ASSEM BLIJFT LIJSTTREKKER VAN INWONERSBELANGEN
28 november 2017

BIJZONDERE VERHALEN VAN OPMERKELIJKE MENSEN IN MENSENBIEB WOERDEN
27 november 2017

DERDE VERDACHTE AANGEHOUDEN IN ONDERZOEK NAAR DRUGSHANDEL
27 november 2017

ONDERNEMERS WEREN ZICH TEGEN CYBERCRIME & IDENTITEITSFRAUDE
24 november 2017

http://www.twitter.com/share?url=https://woerden.tv/netrex-ontvangt-50-000-euro-abcdate-project/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://woerden.tv/netrex-ontvangt-50-000-euro-abcdate-project/
https://plus.google.com/share?url=https://woerden.tv/netrex-ontvangt-50-000-euro-abcdate-project/
mailto:?subject=Netrex%20ontvangt%2050.000%20euro%20voor%20ABCDate%20project&body=https://woerden.tv/netrex-ontvangt-50-000-euro-abcdate-project/
https://woerden.tv/contact/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009708523571
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://woerden.tv/hemd-lijf-15-gerlinde-vliegenthart/
https://woerden.tv/hemd-lijf-15-gerlinde-vliegenthart/
https://woerden.tv/hemd-lijf-15-gerlinde-vliegenthart/
https://woerden.tv/hendrie-assem-blijft-lijsttrekker-inwonersbelangen/
https://woerden.tv/hendrie-assem-blijft-lijsttrekker-inwonersbelangen/
https://woerden.tv/hendrie-assem-blijft-lijsttrekker-inwonersbelangen/
https://woerden.tv/bijzondere-verhalen-opmerkelijke-mensen-mensenbieb-woerden/
https://woerden.tv/bijzondere-verhalen-opmerkelijke-mensen-mensenbieb-woerden/
https://woerden.tv/bijzondere-verhalen-opmerkelijke-mensen-mensenbieb-woerden/
https://woerden.tv/derde-verdachte-aangehouden-onderzoek-naar-drugshandel/
https://woerden.tv/derde-verdachte-aangehouden-onderzoek-naar-drugshandel/
https://woerden.tv/derde-verdachte-aangehouden-onderzoek-naar-drugshandel/
https://woerden.tv/ondernemers-weren-zich-cybercrime-identiteitsfraude/
https://woerden.tv/ondernemers-weren-zich-cybercrime-identiteitsfraude/
https://woerden.tv/ondernemers-weren-zich-cybercrime-identiteitsfraude/


30-11-2017 Netrex ontvangt 50.000 euro voor ABCDate project - Woerden.TV

https://woerden.tv/netrex-ontvangt-50-000-euro-abcdate-project/ 3/3

In 2018 komt de eerste a�evering van 'Een Mooie Dag' online. Bekijk nu al de promo en speciale pagina.
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