
PEGGY (44)
Werk: online marketeer
Thuis: verloofd met Patrick (43) en 
moeder van dochter Mandy (15) 
en zoon Thijs (4)
Hobby’s: bloggen over Thijs en 
filmpjes maken voor TikTok

MIRIAM (40)
Werk: jurist

Thuis: samenwonend met Bas (44) en 
moeder van dochters Sanne (7), 

Veerle (6), Noor (3) en Sofieke (1)
Hobby’s: dansen en zingen met de 

kinderen, bloggen

Miriam

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen 
Miriam (40) en Peggy (44) over hun bijzondere vriendschap. “We hoefden 
elkaar niks uit te leggen. We begrepen elkaar meteen.”

Peggy

De eerste keer dat ik haar zag, 
dacht ik…
Peggy: “... wat weet zij veel! Omdat 
we allebei een kind hebben dat  
door een beperking niet kan praten, 
volgden we in oktober 2019 beiden 
een cursus gebarentaal. Miriam viel 
mij gelijk op. Ze was heel spontaan 
en stelde gerichte vragen. Toen ze 
iets over zichzelf en haar dochter 
Noor vertelde, was ik erg onder de 
indruk. Ze wist precies wat er met 
Noor aan de hand was. Bij mijn 
zoon Thijs is dat tot op heden nog 
steeds niet duidelijk. Hij heeft een 
cognitieve en motorische beperking. 
Ook spraak is voor hem een 
uitdaging. Thijs loopt tweeënhalf 
jaar achter qua ontwikkeling. Hij 
begrijpt ons wel, maar zegt zelf  
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niet meer dan ‘papa’ en ‘mama’.  
Wat de precieze oorzaak is, weten 
we helaas niet.”
Miriam: “Ik zag dat Peggy nog 
erg zoekende was toen ik haar 
ontmoette. Ze herinnerde mij aan 
mezelf toen ik ook nog niet wist  
wat er met Noor was. Zij bleek het 
Kleefstra-syndroom te hebben:  
een zeldzame aangeboren ontwik-
kelingsstoornis. Op het moment 
dat Peggy zich aan ons in de groep 
voorstelde, nam ik me voor om 
haar te helpen. Er komt zo veel op 
je af als je erachter komt dat je kind 
meervoudig beperkt is. Ik wist 
precies waar Peggy doorheen ging.”

We werden vriendinnen toen…
Miriam: “... de coronacrisis uitbrak. 

Geen idee waarom dat het omslag-
punt was voor ons, maar opeens 
hadden we veel contact met elkaar. 
Daarvoor spraken we elkaar altijd 
tijdens het ophalen van onze kinderen 
van de therapeutische peutergroep, 
maar verder was het contact een 
beetje oppervlakkig. Tot maart 
2020, vanaf toen appten we veel 
met elkaar.”
Peggy: “Het ging over van alles en 
nog wat. Het voelde echt alsof we  
al jaren contact hadden. Natuurlijk 
hadden we het veel over onze 
kinderen, maar we hadden het ook 
over onszelf en andere dingen.”

We zien elkaar…
Peggy: “... één keer per week.  
Op dinsdag zijn we voor één dag

Lekker lunchen in een 
café, toen het nog kon.

Miriam met haar dochters.
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Peggy mij ging vragen. Ik ben al  
vijf keer getuige geweest en drie van 
de vijf stellen zijn inmiddels weer 
gescheiden. Toen Peggy mij vroeg, 
grapte ik daarom meteen dat mijn 
slagingspercentage niet al te hoog 
was. Maar los daarvan vind ik het 
bijzonder dat Peggy mij voor deze 
belangrijke taak heeft gevraagd.”
Peggy: “We kennen elkaar pas een 
jaar, maar hebben zo’n goede en 

diepgaande klik. Met Miriam deel 
ik de meest intieme dingen. Ik kan 
niemand anders bedenken die ik als 
getuige zou willen hebben.”
Miriam: “We begrijpen elkaar als 
geen ander. Ik denk dat dat ons ook 
zulke goede vriendinnen maakt!” 

Peggy’s gezin.Peggy en Thijs.

collega’s van elkaar en werken  
we vaak bij Miriam thuis aan ons 
eigen werk.”
Miriam: “We wonen maar tien 
minuten rijden van elkaar vandaan, 
zo doorbreken we een beetje de 
sleur van het thuiswerken.”

Hierin verschillen we het meest
Peggy: “Miriam springt vaak van de 
hak op de tak. Dan zijn we ergens 

mee bezig en is ze in haar hoofd al 
iets anders aan het doen. Ze is snel 
afgeleid, dus daar moest ik wel even 
aan wennen. Ik ben wat rustiger. 
Als ik iets wil, ga ik op mijn doel af. 
Miriam heeft ook vaak doelen, 
maar ondertussen doet ze er dan 
nog rustig zes andere dingen bij.”
Miriam: “Ik vind het al heel knap 
dat Peggy mijn gedachtegang kan 
volgen. Niet iedereen kan daarmee 
omgaan, maar zij gelukkig wel.”

Daarin lijken we op elkaar
Peggy: “We staan allebei positief  
in het leven.”
Miriam: “Ik omring me alleen  
met mensen waar ik energie van 
krijg. Peggy is daar één van de 
belangrijkste van.”
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Peggy: “We denken op dezelfde 
manier. Ook als het even wat minder 
gaat, delen we dat met elkaar.  
We weten dat we altijd op elkaar 
kunnen rekenen.”
Miriam: “Er is niks wat we niet tegen 
elkaar kunnen zeggen. We zullen 
elkaar nooit veroordelen.”

Hier moesten we hard om lachen
Miriam: “Ik stuurde mijn vijftien

jarige oppas laatst met Noor naar de 
winkel om boodschappen te doen. 
Ze moest onder andere maand
verband meenemen, maar kwam  
terug met incontinentieverband.  
Ik was in shock. Hoe kwam ze erbij 
dat ik incontinent zou zijn? Ben ik 
dan al zo oud?!”
Peggy: “Daar moesten we echt heel 
hard om lachen.”

Hoogtepunt van de vriendschap
Miriam: “Die moet nog komen.  
Op 4 september gaat Peggy trouwen 
met Patrick.”
Peggy: “Als alles door corona door 
kan gaan tenminste. Maar daar 
gaan we wel vanuit. Ik heb Miriam 
als getuige gevraagd.”
Miriam: “Ik had geen idee dat  TE
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‘Op dinsdag zijn 
we voor één dag 
collega’s van 
elkaar en werken 
we samen thuis’

Gezellig samen 
thuiswerken.
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