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Samen met
Nancy vormt Ivo
het clowns- en
goochelaarsduo
August en
Zonneschijntje.
De goocheldoos
ontwierp hij voor
Project Magic, ze
is volledig steriel.

‘We doen niet
zomaar iets, alle
goocheltrucs die we
gebruiken zijn
medisch
onderbouwd’

‘Een

beetje

magie
doet
wonderen’

Wanneer hij met
Project Magic
kinderen leert
goochelen, werkt
Ivo zonder rode
clownsneus.

Samen met zijn vrouw Nancy
vormt Ivo Van Camp (38) al twintig
jaar het clowns- en goochelaarsduo
August en Zonneschijntje. Daarnaast
zet hij zich enthousiast in voor David
Copperfields Project Magic, dat zieke
kinderen laat goochelen.
DOOR LIEVE CLAEYS / FOTO’S EUGENE HERTOGHE
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‘

e Amerikaanse illusionist David Copperfield is in 1982 met Project Magic
begonnen. Hij had een brief gekregen van een goochelaar, met de
vraag om hem een truc uit te leggen.
Copperfield wilde dat uiteraard niet,
maar toen hij later in de krant las dat de goochelaar die
hem geschreven had een jongen in een rolstoel was,
wilde hij toch iets voor hem doen. Hij vond het fantastisch dat die jongeman ondanks zijn beperking toch
goochelde en wilde hem steunen. Zo is uiteindelijk het
idee van Project Magic ontstaan, waarbij goochelen als
vorm van therapie in ziekenhuizen en revalidatiecentra
zou worden toegepast.’

ELASTIEKJES EN TOUW
‘Het project is in de loop der jaren in zo’n 30 andere landen overgenomen en in 1997 werd er ook een afdeling in
België opgestart. Een collega-goochelaar had over het
project gehoord en vroeg aan Copperfield de toestem- >>
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Ivo verzamelt figuurtjes
van Mickey Mouse als
tovenaarsleerling.

ming om het ook hier te mogen laten van start gaan. Het
mocht, hij ging op zoek naar andere goochelaars die
wilden meewerken en zo ben ik er uiteindelijk bij beland.
Ik ben kindergoochelaar en werk als clown, Project Magic
sprak me meteen aan.’
‘Als goochelaar bij Project Magic
laat je patiëntjes gelijkaardige
oefeningen uitvoeren als bij een
kinesist, maar dan door te goochelen. We laten kinderen bewegen
door ze eenvoudige trucjes aan te
leren. Waar ze bij een kinesist
bijvoorbeeld een potje moeten grijpen en verplaatsen, leren wij ze op
een magische manier een elastiekje te
laten verspringen tussen hun vingers
of een knoop te leggen in een touw
zonder de uiteinden los te laten. Zo
maken ze dezelfde bewegingen, maar
wel op een veel leukere manier.’

NIET ZOMAAR TRUCJES
Alle trucjes die bij Project
Magic gebruikt worden,
komen uit het handboek
van David Copperfield.
Ivo ontmoette de man
intussen een vijftal keer.

MEER INFO?
• www.projectmagicbelgium.be
• www.augustzonneschijntje.be
• Wil je Project Magic steunen,
dan kan dat op het rekeningnummer 285-0305382-55 met
de mededeling ‘DC Project
Magic Belgium’.
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‘David Copperfields Project Magic Belgium is al sinds
2003 actief op de kinderkankerafdeling van het Gentse
UZ. Een keer per maand ga ik er samen met
goochelaarster Lieve langs bij de patiëntjes. Dan leren we
ze een nieuwe truc en plooien we voor hen een ballonnetje in een figuurtje. We doen niet zomaar iets, alle
goocheltrucs die we gebruiken zijn medisch onderbouwd. Er is onderzoek naar gedaan, zodat we de
kinderen zeker geen foute bewegingen laten maken.
Voor we beginnen, overleggen we ook altijd met de
pedagogische medewerkers op de afdeling. Wie is toe
aan een bezoekje? Bij wie moeten we waarop letten?
Want sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld niet rechtop zitten of hun arm niet bewegen. Daar stemmen we
dan de trucjes op af.’

STERIELE GOOCHELDOOS
‘Op de kinderkankerafdeling stootten we wel al snel op
een probleem: alles moet er steriel zijn. Daarom heb ik
samen met mijn gezin de steriele goocheldoos
ontwikkeld. Daarvoor gaan we uit van een standaard

goocheldoos, maar alle spullen erin zijn afwasbaar en
makkelijk te ontsmetten. De doos bevat onder andere
een goochelhoed, touw, een goochelstokje, kaarten en
een handboek. Dat is het handboek van David Copperfield, door Karen Van Camp in het Nederlands en in
kindertaal vertaald. De kinderen waar we langs zijn
geweest krijgen zo’n doos, zodat ze ook zonder ons kunnen oefenen. Sommigen gaan er zo in op, dat ze zichzelf
alle trucs uit het boek al hebben aangeleerd tegen dat ik
nog een keer langskom. Ik merk ook dat dat beetje
magie wonderen doet. Het is al eens gebeurd dat bij een
kindje dat aan een hartslagmeter lag, we de hartslag
aanzienlijk rustiger zagen worden toen ze aan het
goochelen was. Het belangrijkste vind ik nog dat die
kinderen hun ziekte even kunnen vergeten. Ze zijn vaak
zo ondersteboven gehaald door hun ziekte. Door te
goochelen leren ze iets dat een ander niet kan, dat helpt
hen hun zelfvertrouwen terug te krijgen.’

GLIMLACH ALS LOON
‘Project Magic is een vrijwilligersproject. Mensen vragen
me wel eens waarom ik er zoveel tijd insteek, als ik er toch
geen geld voor krijg. Ik word misschien niet in geld betaald,
maar de glimlach van zo’n kind kan je niet betalen. Daar
doe ik het voor, dat geeft zoveel voldoening. Dankzij het
project heb ik intussen ook een vijftal keer David Copperfield ontmoet, toch een idool. Toen ik vorig jaar op het
congres van Project Magic in Las Vegas gevraagd werd de
steriele goocheldoos voor te stellen, kwam hij zelfs naar
mij toe om een praatje te slaan. Dat was fijn, normaal gaat
het omgekeerd, stap jij op je idool af.’
‘Ik hoop nog lang met het project door te gaan en het
nog te laten uitbreiden. Maar goochelaars vinden die
gratis willen meewerken is niet zo makkelijk. Het mag
ook niet te groot worden, het is belangrijk dat de
kinderen vertrouwen in ons hebben en dat wordt moeilijker als er te veel verschillende goochelaars bij hen
langskomen. Maar we zouden dan wel met meerdere
ziekenhuizen of instellingen kunnen gaan samenwerken.’

www.

Wil je zelf graag meewerken aan deze rubriek
en wil je je verhaal kwijt in Goed Gevoel? Schrijf je
dan in via onze website www.goedgevoel.be.

