David Copperﬁeld feliciteert Belgisch team live van in de Caraïben

500

steriele goocheldozen voor
kankerpatiëntjes
Het verdient al gigantisch veel bewondering om elke
maand onbaatzuchtig tijd vrij te maken en van kamer tot kamer zieke kinderen te bezoeken in het kader van Project Magic, maar het Belgische team van
David Copperﬁeld’s organisatie dwong zowaar nog
meer respect en waardering af door zomaar eventjes 500 steriele goocheldozen te laten maken met
de hulp van een aantal bedrijven en instanties met
het hart op de juiste plaats. Tijdens de ofﬁciële persconferentie en introductie van de gloednieuwe dozen
was David Copperﬁeld himself zeer vroeg opgestaan
om pers en initiatiefnemers live toe te spreken via
een Skype-videoverbinding.
Het concept van Project Magic werd ontwikkeld nadat
David Copperﬁeld een brief had ontvangen van een
ambitieuze goochelaar. Afgaand op het handschrift,
geloofde David dat de brief was geschreven door een
lagere school student maar toen hij even later een krantenartikel te zien kreeg met een foto van deze kerel ontdekte hij tot zijn grote verwondering dat het om een
jonge twintiger ging die rolstoel gebonden was. Het
kindergeschrift was het resultaat van zijn handicap.
David was enorm onder de indruk dat deze jongeman
zijn handicap aan de kant wist te leggen en zich zowaar
proﬁleerde als goochelaar. Op dat moment vatte hij het
plan op om mensen in vergelijkbare situaties als deze
jonge kerel te motiveren en verder te helpen. Vandaar
dat hij in 1982 Project Magic opstartte, in samenwerking met het Occupational Therapy Department van het
Daniel Freeman Center for Diagnostic and Rehabilitative Medicine, o.l.v. DeJean Julie.
De werking is vrij eenvoudig: de medici, de goochelaar
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en de patiënt vormen samen een team dat simpele goocheltrucs gebruikt in de therapie. Voor de patiënt is het
een stimulans dat de goochelaar met hem werkt, om de
technieken te beheersen en om de truc magisch maken.
Sinds de opstart in 1982 is Project Magic uitgegroeid
tot een wereldwijde organisatie en zetten meer dan
10.000 instellingen zich in voor dit project. In 1997 is
Project Magic ook in ons land van start gegaan dankzij
de inspanningen van goochelaar-illusionist Athor (Bart
Keutgens). De interesse van universiteiten werd gewekt
en er werden voor het eerst doorgedreven onderzoeken
gedaan op therapeutisch gebied. Uit deze testen bleek
onder meer dat het goochelen mensen met een bepaalde
handicap aanzienlijke verbeteringen kan bezorgen.
Werking van Project Magic Belgium
10 jaar geleden gingen Ivo Van Camp en Bart Keutgens voor het eerst van start met Project Magic in het
UZ-Gent op de kinderkankerafdeling. In 2006 is Bart
er wegens tijdsgebrek mee moeten stoppen, maar sinds

2007 krijgt Ivo – de huidige
bezieler van Project Magic
Belgium – hulp van zijn
trouwe rechterhand Lieve
Huysmans.

Een bijzonder relaxe David Copperﬁeld was erg enthousiast over de
inspanningen en realisaties van Project Magic Belgium

Eén keer per maand gaan
zij op bezoek bij de kinderen op de afdeling. Voor
ze in de kamers gaan, hebben ze eerst een korte brieﬁng met de pedagogische
medewerkers:
sommige
kinderen mogen namelijk
niet rechtop zitten, anderen
kunnen hun arm niet goed
bewegen of hebben medicatie gekregen, enz. en het
is handig én belangrijk om
zulke zaken op voorhand
te weten. Ze gaan – zonder uitzondering - langs bij
alle kinderen. De kleinsten krijgen een ballonﬁguurtje,
vanaf de leeftijd van vijf jaar zijn ze oud genoeg om
enkele eenvoudige trucs te leren (een goochelstokje laten zweven, een tekening magisch inkleuren) en de iets
oudere kinderen leren trucs met touwen en doeken. De
allergrootsten leren een kaartentruc of een voorspelling
te maken. Na een aantal bezoekjes krijgen de kinderen
dan ook hun eigen goocheldoos, zodat ze zelf ook nog
een aantal trucs kunnen bijleren.
Eerste steriele goocheldozen
Het goochelen in dergelijke omstandigheden is echter
niet altijd evident vanwege de hygiënische regels die
gerespecteerd moeten worden. Bij elk bezoek moeten
de handen goed gewassen worden, bij sommige kinderen moet een mondmasker en een schort worden gedragen en in enkele gevallen mag men de kamer zelfs niet
betreden en moet alles vanachter glas worden getoond.
Onder impuls van Ivo Van Camp en in samenwerking
met de medische staf van de kinderkankerafdeling en
het Kinderkankerfonds, is in 2005 daarom ook het idee
ontstaan om steriele goocheldozen te ontwikkelen, die
aan de kankerpatiëntjes konden geschonken worden.

Meer dan 150 van deze dozen werden er intussen uitgedeeld, ondanks het enorme werk dat dit met zich meebracht. Maar de voorraad begon te slinken en het werd
tijd om aan nieuwe dozen beginnen te denken. Maar dit
keer besloot Ivo nog een stapje verder te gaan…
500 gloednieuwe dozen
In 2009 nam Ivo contact op met Hanky Panky Toys, een
van oorsprong Nederlands bedrijf dat nu gevestigd is in
Thailand en wereldwijd één van de belangrijkste producenten is van goocheldozen, zoniet dé belangrijkste.
Hij wou eens nagaan hoeveel het zou kosten om een
gepersonaliseerde goocheldoos te laten maken, op maat
van het project. Na wat heen en weer mailen met meer
uitleg over het project en de bedoeling van dit alles, was
de directie van Hanky Panky zo emotioneel geraakt en
enthousiast, dat ze prompt besloot haar jubileumjaartal
van 50 jaar (opgericht in 1961) met 10 te vermenigvuldigen en de Belgische organisatie maar liefst 500 op
maat gemaakte, steriele goocheldozen cadeau te doen!
Ivo Van Camp, meter Chantal
Câlin, Lieve Huysmans en Michael

“Wij vertrokken van de Wizard Kit Magic Hat, een
bestaande goocheldoos met daarin al een plastic hoge
hoed die gemakkelijk te steriliseren is voor gebruik in
het ziekenhuis.”, verduidelijkt Ivo. “Voor de rest vulden
wij handmatig elke doos aan met touw, modelleerballonnen, een paddle, kaarten, plastic ringetjes, een konijntje en een plastic David Copperﬁeldje die allen gebruikt worden in de trucs. De doos bevat een duidelijk
en geïllustreerd handboek zodat de kinderen ook als wij
er niet zijn aan de slag kunnen.”
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Er werd werk gemaakt van een uniek ontwerp voor de
doos, het zorgvuldig samenstellen van de inhoud en alles wat er verder nog bij kwam kijken en alle stappen
en ontwikkelingen werden ter goedkeuring voorgelegd
aan David Copperﬁeld alvorens er in 2011 daadwerkelijk werd gestart met de productie. De speelkaarten die
in de doos zitten werden met de ﬁnanciële hulp van de
Lions Club Turnhout gedrukt bij Carta Mundi. Op 7 februari werd de doos dan feestelijk onthuld en voor het
eerst voorgesteld op een persconferentie in het UZ Gent
met nog een leuke verrassing…
Michael goochelt de sterren van de hemel
Er was werk gemaakt van de persconferentie,
want naast een verzorgd onthaal met hapje en drankje
was er zelfs een klein optreden voorzien van Michael,
een enthousiast patiëntje dat met plezier pers en publiek kwam verbazen met enkele straffe trucs die hij
door Project Magic al heeft geleerd. Hij kreeg ook de
allereerste gloednieuwe goocheldoos overhandigd die
even voordien werd onthuld en gedemonstreerd door
Ivo en Lieve. Maar naar het einde van de persmeeting
toe kwam wellicht nog de grootste verrassing, want na
enkele eerdere vergeefse pogingen om in contact te komen met David Copperﬁeld via Skype was hij plots wel
online en kon er minutenlang gebabbeld worden met de
grootmeester. Hij had via de post van Ivo al een exemplaar van de afgewerkte doos ontvangen en hij toonde
in jogging voor de webcam (het was nog donker en
erg vroeg op Musha Cay) dat er bij hem in de goochelhoed een verrassing zat…een levensecht konijntje. Na
een gezellige babbel, waarin David zich erg opgetogen

toonde over de nieuwe doos en de inspanningen van
Ivo en Lieve, mocht de pers nog enkele vragen stellen.
Aangezien er niet direct veel reactie kwam uit de zaal,
haalde Ivo – zonder enige voorbereiding – ondergetekende even voor de webcam. Ik vertelde hem over het
schitterende optreden van Michael, dat hij natuurlijk
niet had kunnen zien, maar dat de jongen eigenlijk ook
geen ﬂauw idee had wie David Copperﬁeld eigenlijk is.
Vandaar mijn vraag wanneer hij nog eens naar ons land
zou komen voor optredens zodat de kinderen hem eens
konden ontmoeten en aan het werk zouden kunnen zien.
Volgend jaar zouden er eventueel een aantal optredens
in België op de agenda staan, maar verdere details kon
hij daarover nog niet geven.
Medewerking en steun blijft welkom
Project Magic is en blijft een vrijwilligersorganisatie en
die kan natuurlijk altijd nog hulp gebruiken. Ben je een
goochelaar of gewoon een gemotiveerde vrijwilliger?
Neem dan contact op via info@projectmagicbelgium.
be en stel jezelf even voor. Heb je niet veel vrije tijd,
maar wil je ﬁnancieel een steentje bijdragen dan kan
dat ook natuurlijk op het rekeningnummer Kinderkankerfonds: 285-0305382-55
(IBAN: BE31 2850 3053 8255
- BIC: GEBABEBB).
Vermeld bij de omschrijving
“DC Project Magic Belgium”,
dan komt het zeker goed terecht. Voor bedragen vanaf 40
euro wordt een ﬁscaal attest afgeleverd.•

Michael toont trots aan pers en
publiek zijn aangeleerde trucs!
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