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Woensdag 21 maart 2007

Zíjn wasstraat was Saids alles
Stadsleven zoekt naar het kleine nieuws dat hoort bij de grote stad. Verslaggever Jeroen Kreule zwerft rond. Vandaag: Said
Ayojil, oprichter van Carwash City en Tyre City, is dood. Nabestaanden kwamen gisteren bij elkaar op Saids werkplek.

stadsleven
JEROEN KREULE
UTRECHT

W

at was Said gelukkig in
de wasstraat. Zíjn wasstraat. Buffelen, altijd
maar buffelen, gekleed
in zijn blauwe overal en die rubberlaarzen eronder. Auto’s wassen, machines repareren, putten schoonmaken, hij gooide overal zijn ziel en zaligheid in.
Said zwaaide veel naar mensen.
Ja, Said Ayojil was een echte
zwaaier, met die vrolijke lach op
zijn gezicht.
Bescheiden, binnenvetter, met
een hart van goud. Niet lullen, maar
poetsen.
Said is niet meer. Na een jarenlange ziekte, hij had maagkanker, overleed hij afgelopen vrijdag op 42-jarige leeftijd, in zijn huis in Overvecht.
Om half negen ’s ochtends, in het bijzijn van zijn vrouw, vier kinderen

Familie, klanten en vrienden herdenken Said, op zijn werkplek aan de Californiëdreef. FOTO JEROEN STOOPS

en andere familie.
Saids droom is uitgekomen: het
runnen van een eigen wasstraat.
Met Bob Scherrenberg begon hij in
2001 met Liberty Carwash, later omgedoopt tot Carwash City en uitgebreid met Tyre City, aan de Califor-

niëdreef op de autoboulevard in
Overvecht. Bob was de commerciële
man, Said de techneut. Bob kan zich
niet herinneren dat Said, zijn allerbeste vriend, ooit de boekhouding
heeft bekeken. Said had weinig met
geld, Said wilde poetsen.

Zijn droom, die eigen wasstraat,
kon alleen maar doorgaan, als hij
zijn huis verkocht. Aldus geschiedde.
Om auto’s gaf hij niks, wonderbaarlijk genoeg. Een Bentley? Hij
werd er niet warm of koud van. Een
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kleine Fiat verdiende dezelfde wasbehandeling als die dure bakken.
Said hield meer van mensen. Hij
praatte graag met ze. Niet te veel,
wel genoeg.
De wasstraat was zijn tweede
thuis. Gisteravond werd een herdenkingsbijeenkomst gehouden, voor
klanten, vrienden, familieleden, op
Saids werkplek.
Woensdag is de begrafenis, in Marokko. Volgens islamitisch gebruik
met alleen maar mannen, zegt Saids
broer Mohamed. De vrouwen blijven thuis. Huilen tijdens de begrafenis mag, als de tranen maar niet op
de grond vallen. Want tranen op de
grond belemmeren Saids weg naar
het hiernamaals. Er wordt voor
hem gebeden, voor een plek in het
paradijs. Zijn goede en slechte daden komen op een weegschaal te liggen. Het goede overwint, zegt zus
Farida. Als íemand in het paradijs
komt, is Said het wel. Ze heeft vorige
week uitgebreid afscheid genomen
van haar grote broer, haar maatje.
Alles is gezegd wat gezegd moest
worden. Said zei tegen Farida: wij
mensen zijn gasten op deze aarde.
Ooit moet je gaan.
Said is veel te vroeg gegaan.

Heeft u suggesties?
Laat het ons weten.
Mail naar un.stadsleven@ad.nl of bel
030 236 03 02

Suggesties?

Korting op jaarabonnement DierenPark Amersfoort
Verlenging: ja / nee Indien ja, neem dan uw abonnementpassen mee voor een snelle afhandeling.
Voorletters:

De heer:
Geboortedatum:

Actie van 14 maart t/m 4 april 2007!
AD abonnees krijgen tot maar liefst ¤ 9,00 korting per
jaarabonnement. U betaalt:
Kinderen 3 t/m 12 jaar
¤ 40,50 (normaal ¤ 47,50)
Jellow (3 t/m 12 jaar)*
¤ 48,50 (normaal ¤ 57,50)
Oudere kinderen en volwassenen
¤ 46,50 (normaal ¤ 55,00)
65+
¤ 42,50 (normaal ¤ 50,00)
Parkeerabonnement
¤ 25,00
* Vraag naar de voorwaarden en extra’s

Ook proﬁteert u van aantrekkelijke voordelen zoals:
• 1 x gratis entree voor KidZcity in Utrecht (alleen geldig
voor kinderen tot 12 jaar)
• ¤ 4,00 korting op entree Efteling en Walibi World
• 2 x 25% introducékorting voor DierenPark Amersfoort
Wat moet u doen?
Lever de ingevulde bon voor 4 april in bij de kassa van DierenPark
Amersfoort. Online een afspraak maken kan ook. Ga daarvoor naar
www.dierenparkamersfoort.nl en kijk bij de kop Informatie. U kunt
uw afspraak dan inplannen van ma t/m vr van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur.
Voorwaarden
* Alle abonnementen die tijdens de actieperiode worden gekocht, zijn geldig t/m 4 april
2008 * Abonnementen zijn persoonsgebonden * Alleen volledig ingevulde bonnen
worden geaccepteerd * Deze korting geldt niet voor abonnementen voor zorginstellingen * Alleen tegen inlevering van de originele bon in de actieperiode wordt de korting
direct bij aanschaf van een abonnement verrekend * De korting geldt niet voor een
parkeerabonnement * Parkeerabonnement is alleen mogelijk in combinatie met een
volwassen abonnement.

Het nieuws dichterbij

Mevrouw:

Voorletters:

Geboortedatum:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:

(voor ontvangst e-mail nieuwsbrief)

Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:

m/v

Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:

m/v

Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:

m/v

Parkeerabonnement à ¤ 25,00 ja / nee indien ja: man / vrouw
Tip: Wilt u de drukte ontlopen? Kom dan buiten de
weekenden of maak online een afspraak.
Kijk op www.dierenparkamersfoort.nl

www.AD.nl/adextra

