
ABCDate voor contact, vriendschap of relatie.
Leer andere mensen kennen via de website,

de app of ABCDateavonden.

www.abcdate.nl

Stuur dan een mail aan info@abcdate.nl
Heb je vragen?

voor jou!



Wil je nieuwe mensen leren kennen? 
Dan is ABCDate echt iets voor jou!

Wat is ABCDate?

Wat doet ABCDate nog meer?

ABCDate is een website en app waar je nieuwe mensen kunt 
ontmoeten. ABCDate is er voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Om mee te doen met ABCDate moet je 18 jaar of ouder 
zijn. Misschien ben je op zoekt naar contact om je verhaal te delen.
Of ben je op zoek naar vriendschap om samen leuke dingen te doen. 
Of misschien ben je op zoek naar een relatie. Dat kan allemaal.

ABCDate organiseert ABCDate avonden. Hier kun je je voor 
aanmelden via de ABCDate Kalender. Je kunt er andere mensen 
ontmoeten en leren kennen door met elkaar te kletsen of spelletjes 
te doen. Op dit moment zijn er online ABCDate avonden via Zoom.

Wat kun je op ABCDate doen?
Na aanmelding kun je een eigen profiel aanmaken. Je kunt dan 
chatten met andere mensen. Er is ook een Prikbord waar iedereen 
leuke berichtjes op kan zetten. En op de Kalender kun je kijken 
wanneer er een online ABCDate avond is. De website en app zijn heel 
makkelijk te gebruiken. Je kunt dus zo zelfstandig mogelijk op 
ABCDate contact maken met anderen. Je kunt ook ABCDate video’s 
bekijken op het eigen YouTube kanaal van ABCDate.

Dat kan! Op de website is een Helpdesk. Zij 
helpen jou bijvoorbeeld als je een vraag hebt 
of als iets niet lukt met chatten. De Helpdesk 
helpt je ook als er iets op ABCDate
gebeurt wat je niet fijn vindt.
De website is daarom heel veilig!

Heb je hulp nodig?

ABCDate is voor jou gratis!

ABCDate vanaf 1 november 2021 bij SIUS.

ABCDate heeft ook een app voor op je telefoon 
en/of tablet. 

Via ABCDate kun je in contact komen met 
deelnemers van SIUS. 

Je kunt ook in contact komen met deelnemers 
van andere zorgorganisaties.

ABCDate weetjes:

Jouw begeleider meldt zich eerst aan. Daarna 
kan jouw begeleider je samen jou aanmelden 
voor ABCDate. Dit kan vanaf 1 november 2021! 
Na het aanmelden maak je je profiel aan en 
kies je leuke foto’s uit. Vervolgens geef je bij 
het kopje “Leden” aan wat jij zoekt op 
ABCDate.

Hoe kun je je aanmelden?

Steffie legt op ABCDate.nl 
uit hoe de website werkt

Nu ook bij:


