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Ferdi Bonnet (22) op het zonnige terras achter zijn
ouderlijk huis in Leiden: æJe blijkt weinig te hebben aan
je bekende gezicht dat vijf uur per week op tv is
geweestÆ.! foto Theo Böhmers

zaterdag 12 mei 2001

gepubliceerd op www.haagschecourant.nl - door Jacques Geluk

Vanmiddag zijn we bijna allemaal aanwezig om, samen met een aantal van

de kinderen voor wie Kindervakantieland is bestemd, naar een voorstelling

van het Russisch Staatscircus te kijken. Via Big Brother is er geld

ingezameldÆ.

Zelf hebben de meeste bewoners van het Big-Brotherhuis, behalve Ruud en Bart, achteraf
gezien niet zoveel voordeel gehad van het feit dat ze gedurende een aantal maanden
dagelijks op televisie waren. Het aantal lucratieve aanbiedingen is nogal tegengevallen.
Minderbedeelde kinderen daarentegen kunnen binnenkort wel profiteren van het succes van

de realitysoap.
"Vorige week ben ik bij het leggen van de eerste steen van Kindervakantieland in Almere
geweest", zegt ex-bewoner Ferdi Bonnet (22). "Jammer dat er niet meer bewoners waren,
maar vanmiddag zijn we bijna allemaal aanwezig om, samen met een aantal van de kinderen voor wie het project is bestemd, naar een
voorstelling van het Russisch Staatscircus in Almere te kijken. Via Big Brother is er geld ingezameld om Kindervakantieland, waar kinderen uit
het hele land twee weken naar hartelust kunnen ravotten, te kunnen realiseren. Er is begin december op het terrein bij het huis een
benefietconcert gegeven. De entreekaartjes en de speciale veiling hebben honderdduizend gulden opgebracht. Twaalf jaar geleden waren er
al plannen voor dit project. Nu waren de organisatoren die enigen die ons ooit hebben benaderd voor een actie. Een groot bedrijf heeft
inmiddels drie ton bijgedragen".

Niets negatiefs

Leidenaar Ferdi heeft geen enkele negatieve ervaring, maar ook geen baan, overgehouden aan zijn verblijf in het Big-Brotherhuis. "Ik heb een

onwijs leuke tijd gehad. Wat de mensen zich herinneren is dat ik naakt de vijver in ben gesprongen en dat ik dronken ruzie heb gemaakt.
Maar op de vijfhonderd keer dat we hebben gelachen, is er een keer gehuild. En juist die keer hebben ze steeds weer laten zien".
En dan hebben we het niet eens over de verliefdheidsperikelen met de Friezin Hieke, die breeduit zijn uitgemeten. "Ik kon me niet voorstellen
dat wat wij daar deden werd uitgezonden - die cameraÆs vergeet je - en al helemaal niet dat daar zoveel mensen naar keken. Ik had voor ik
het huis in ging Big Brother nooit gezien en ik zou er zelf ook nooit naar kijken. Maar ik zou het huis zo weer ingaan", zegt hij. "Met Georgie en
Robin, die ik vaak zie met karten, Hieke en Bianca zat ik op dezelfde golflengte. Koos was toen heel anders. Het is jammer dat hij in het huis
niet was zoals hij nu is. Robin zei daar dat hij geen vrienden hoefde en nu gaat hij met iedereen om. Er was best wrijving, maar eigenlijk was
Big Brother vooral te saai en te gezellig voor de kijkers".
Ferdi Bonnet is op het moment werkloos en woont bij zijn ouders. Samen met Georgie, die uit Zoetermeer komt, heeft hij geprobeerd een
televisieprogramma op te zetten, maar dat is niet doorgegaan. Er zijn nog wel ideeÙn, maar daarover wil hij niets zeggen. Ferdi heeft de MBO

detailhandel gevolgd. "Ik ben erin gerold, wist niet wat ik wilde. Maar een stage was gezellig en ik praat makkelijk. Nadat ik een aantal
maanden in AustraliÙ en Nieuw-Zeeland was geweest kon ik terugkomen bij mijn oude baas en bijverdienen in de horeca. Een half jaar later
ben ik, voor de gein, het BB-huis ingegaan. Nu wil ik echt iets anders. Dat moet ook wel. Per week hebben we toen we in het huis zaten een
leuk bedrag gekregen, maar nu is mijn valuta snel teruggelopen. Vakantie en zo". Een æoutdoorsÆ-
programma presenteren zou de avontuurlijke, slanke Leidenaar wel wat lijken. "Maar er zijn al teveel reisprogrammaÆs. Er zijn zat andere
leuke dingen, met campings bijvoorbeeld". Realistisch zegt hij: "Je blijkt weinig te hebben aan je bekende gezicht dat vijf uur per week op
televisie is geweest. Uit het oog, uit het hart". En dat geldt zoals gezegd voor de meeste van zijn vroegere huisgenoten en hun voorgangers.
Intussen heeft Ferdi wel tijd zijn website (www.bigferdi.nl) zeer up to date te houden. De laatste nieuwtjes over hem en de andere BBÆers
staan erop, maar ook een minutieus verslag van zijn avonturen in AustraliÙ, zijn maffe aanmelding voor BB en zijn toch nog zeer onverwachte
deelname.
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Volg het nieuws op onze zustersite in België www.hln.be.
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