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COPPERFIELD SCHENKT
STERIELE GOOCHELDOOS AAN
VLAAMSE KANKERPATIËNTJES

BRUSSEL —Zestien kinderkankerpatiëntjes van het UZ Gent mochten
gisteren naar Brussel. Voor een show van David Copperfield in
Vorst Nationaal. Maar ze kregen er een meet & greet met de
wereldberoemde Amerikaanse illusionist én een wereldprimeur
bovenop. Alle zestien kregen ze van dé Copperfield een steriele
goocheldoos — door Vlaamse handen gemaakt, maar uniek in de
wereld. Met zo’n smetvrije magicbox kunnen zelfs de zwaarst zieke
patiëntjes spelen in hun steriele ziekenhuiskamers waar bezoek en
speelgoed normaal worden geweerd. (AG)
LEES BLZ.
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WERELDPRIMEUR VOOR VLAAMSE ZIEKE KINDEREN

Copperfield schenkt kankerpatiëntjes

STERIELE GOOCHELDOOS
BRUSSEL — De wereldberoemde Amerikaanse illusionist David Copperfield heeft gisteren 16 Vlaamse kinderkankerpatiëntjes dolgelukkig gemaakt. Na afloop van zijn
show in Vorst Nationaal schonk hij hen allemaal een steriele goocheldoos. Met zo’n
smetvrije magicbox — een wereldprimeur, door Vlaamse handen gemaakt — kunnen zelfs de meest zieke kindjes, kindjes die vanachter glas in het ziekenhuis geen bezoek mogen krijgen, zich een kleine Copperfield wanen. «Ik ben vandaag vergeten
dat ik zo ziek ben», zei kankerpatiëntje Jans (11) achteraf. «Ik hoef niet te weten wat
er achter Copperfield zijn trucs zit: geef
mij de dromen maar...»
ANNICK GROBBEN
Dat David Copperfield zich
zondag in Vorst Nationaal liet
verleiden tot een meet & greet
— met Vlaamse kindjes dan
nog wel — is op zich al uitzonderlijk.
«Want Copperfield doet dat
normaal niet», zegt Bart Keutgens, die er met zijn vzw Magik Goochelen toch in was geslaagd om zondagavond 16
kinderkankerpatiëntjes van
het UZ Gent tot bij de wereldberoemde illusionist te brengen. «Onze vzw doet hetzelfde
als Copperfields organisatie
David Copperfield’s Project
Magic: mensen met een handicap helpen door middel van
goocheltherapie», aldus Keutgens. «Copperfield bleek
enorm gecharmeerd door ons
initiatief om — samen met het
UZ Gent — een steriele goocheldoos op de markt te brengen: een doos waarmee zelfs
de zwaarst zieke patiëntjes
kunnen spelen in hun smetvrije ziekenhuiskamers waar
bezoek en speelgoed normaal
worden geweerd. En dus ging
de illusionist in op het aanbod
om zondagavond na zijn show
in Vorst de eerste exemplaren
van de steriele goocheldoos
persoonlijk aan Vlaamse kindjes te overhandigen.»
De 16 kinderkankerpatiëntjes
die mee naar Brussel mochten,
wisten aanvankelijk niet dat ze
David Copperfield ook echt
zouden ontmoeten. Ze wisten
alleen dat ze naar zijn show
zouden gaan kijken. En dat op
zich was al een feest. Louis (11),

in
behandeling
voor
leukemie: «David
Copperfield is de beste goochelaar die ik ken! Want hij
kan de lottonummers voorspellen, door staal zweven én
hij doet gevaarlijke dingen met
schorpioenen. Maar weet je
wat ik zou willen dat hij écht
kon? De hongersnood uit de
wereld doen verdwijnen.
Want zonder hongersnood
zijn de meeste mensen sterk
en sterke mensen worden niet
gemakkelijk ziek. Zou Copperfield dat kunnen?»

TRUCS
Maar wat Copperfield nu wel
en niet echt kan, deed er niet
toe voor Jans Vermeulen (11),
die vier maanden geleden te
horen kreeg dat hij lijdt aan
lymfklierkanker. «Ik heb gehoord dat hij het Vrijheidsbeeld in Amerika kan laten
verdwijnen. Maar ik wil niet
weten of hij dat écht kan. Ik wil
niet weten hoe al die trucs in

elkaar steken. Want
zolang ik dat
niet
weet,
kan ik tenminste dromen dat
die trucs echt zijn.
En intussen vergeet ik
dat ik zo zwaar ziek ben.
Vergéét ik dat er een kans bestaat dat ik ga hervallen. En dat
vind ik al heel wat voor mij.»

DROOM
De kinderen vergaten hun ellende zondagavond allemáál
even. Ze leken echt gelukkig.
«Je moét gewoon in illusies geloven», zei ook Stien Buysen
(14), in behandeling voor
lymfklierkanker. «Als je gelooft dat je geneest, genéés je
ook. Dat wil ik onthouden.
Hier vergeet je dat je soms
bang bent om dood te gaan...»
Copperfield achteraf ook nog
eens live zien, overtrof alle
verwachtingen. «Wie kan dat
zeggen? Dat je David Copperfield hebt gezien», besloot kleine Jans. «Ik heb daarstraks stilletjes gehoopt dat Copperfield
mijn poes Kato terug naar huis
zou brengen. Ik heb gedroomd
dat hij Kato écht terug kan toveren. Aan die droom heb ik al
veel gehad...»

Deze kinderen
kregen als eerste
een steriele goocheldoos waarmee ze zich in het
ziekenhuis kleine
Copperfields kunnen wanen.
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