Wat een stel!
WilFab
WilFab (1957) kwam in 2018 bij de
nachtopvang van Perspektief terecht.
Sinds februari 2019 heeft hij weer
een eigen woning. WilFab werkt bij
Perspektief Werkt en neemt ons
via deze columns mee in zijn
ervaringswereld.

Peper en zoutstel
Olie en azijnstel
Wat een stel.
Je hebt Laurel en Hardy
Je hebt Bonnie en Clyde
Je hebt Johnnie en Rijk
En je hebt dit stel: “wat een stel”
Ik ontmoette hem als “bouwbroer” op de
Vulcanusweg.
Haar kwam ik wat later tegen, ook op de
Vulcanusweg.
Zij is de rust zelve en bekijkt alles van alle
kanten, totdat het beste kantje tevoorschijn
komt.
Hij is van “niet lullen maar doen” en van “zo
gaat dat”.
Zij heeft een prachtig stel.... tanden.
Hij heeft (soms) plastic in.
Hij heeft een passie voor magneetvissen.
Zij is creatief en maakt kleurrijke kunststukjes.
Zo kan ik nog wel even doorgaan maar er is
nog veel meer vermeldenswaardig.
Ze hebben een heel aparte relatie.
Bijna elk weekend zijn ze samen maar gedurende de week heeft ieder z’n eigen plek.
Een weekend samen vinden ze genoeg en de
week vullen ze apart in.
Wat is dat voor relatie vraag ik me af maar
bedenk me meteen dat dat nog niet zo gek is.
Op deze manier blijf je wel je eigen dingen
doen en ben je niet afhankelijk van de bui
van de ander.
Zo voorkom je een hoop echtelijk gedoe en
kun je ook tijd maken voor een ander.
Nou gebeurt er iets geks....
Zodra ze samen voor een ander bezig zijn
kunnen ze prima samenwerken.
Er moest in m’n nieuwe flatje nog van alles
gebeuren en ze boden aan om te helpen.
Je kent het wel; behang eraf; muren kaal,
houtwerk schuren, vloer egaliseren en ga zo
maar door.

Met z’n tweeën gingen ze als de firma BosKalis aan de gang en het enige wat ik deed
was zorgen voor materiaal en voeding.
“Doe je dat randje ook nog, of moet ik dat
doen?” vroeg hij en lachte want hij wist het
antwoord al.
“Dat randje doe ik en bemoei je er niet mee”
was het antwoord.
Nou dat was duidelijk.

"Zodra ze samen
voor een ander bezig
zijn kunnen ze prima
samenwerken."

Tussendoor even eten en drinken en ook wat
klusboodschappen doen.
Zonder dat ik het wist kwam zij met een
douchegordijn terug en was ik ook de trotse
nieuwe eigenaar van een wc-rolhouder en
een pleeborstel.
Uitgerekend dingen die ik zou vergeten, en
zonder plee-papier is het slecht poepen.
In de tussentijd was hij met lange halen aan
het witten en blèrde mee met 100%NL;
“Liefde wat is dan liefde”...
Zowel muren als plafonds fristen lekker op.
Om het niet te maagdelijk te maken (in mijn
geval noodzakelijk) kwamen er accenten in
het grijs bij en dat gaf een prachtig effekt.
Het resultaat was adembenemend.
Doe daarbij de grijs-gemèleerde vloerbedekking en klaar is Willem.
Dit stel (wat een stel!) is fantastisch.
Dit stel (wat een stel!) is, hoe verschillend ook,
een eenheid met maar één doel: er zijn met
en voor een ander, en dat heb ik geweten.
Dikke kus en stel ze.
WilFab

