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Ivo leert kankerpatiëntjes goochelen met steriele doos - 16/03/2012
BRECHT - Ivo Van Camp (42) bezoekt
maandelijks als goochelaar de kinderen van
de kankerafdeling van het Universitair
Ziekenhuis in Gent. Met de steriele
goocheldozen, die hij ontwierp, kunnen ze
zelf aan de slag.
Na maanden voorbereiding kunnen Ivo Van
Camp uit Sint-Lenaarts en Lieven
Huysmans 500 steriele goocheldozen
verdelen onder de kankerpatiëntjes.
Project Magic Belgium stelde de nieuwe
steriele goocheldoos, die Ivo samenstelde,
voor. Hij kon dit doen dank zij de enorme steun van de grootmeester David Copperfield zelf.
'Onze actie wordt gesteund door Copperfield. David Copperfield's Project Magic is een wereldwijd
programma dat is opgestart om mensen met een sociale, fysieke of psychologische achterstand te
leren goochelen, zodat ze aan hun familie en vrienden goocheltrucs kunnen vertonen', vertelt Ivo.
'Het is een leuke manier om bepaalde motorische handelingen te oefenen. Het helpt de mensen hun
sociale vaardigheden te onderhouden en het geeft hen een beter zelfbeeld. Door de goocheltrucs
kunnen ze iets wat hun familie en vrienden niet kunnen.'
Thailand
De organisatie kreeg de toelating om trucs van Copperfield te vertalen naar zieke kinderen toe. Er
wordt samengewerkt met de therapeuten van het ziekenhuis. 'Goocheltrucs leren aan die kinderen is
niet altijd eenvoudig. Bij het binnengaan in de kamer en het afgeven van het goochelmateriaal moet
rekening worden gehouden met de hygiëne, omwille van eventueel besmettingsgevaar.'
Zo is het idee gegroeid om een steriele goocheldoos te ontwikkelen. Deze goocheldoos kan ontsmet
worden en meegenomen worden in de isolatiekamer. Het was ook een dure zaak om dergelijk
materiaal te ontwikkelen. 'Hanky Panky Toys uit Thailand die een jubileum viert, heeft de dozen
ontwikkeld. Er was ook hulp van Lions Clubs zoals die van Turnhout. Cartamundi drukte de
speelkaarten uit de doos. Alle materiaal is afwasbaar. Project Magic Belgium is een
vrijwilligersorganisatie, die financieel afhankelijk is van sponsoring.
De rekening van vzw Kinderkankerfonds is 285-0305382-55 met vermelding DC Project Magic
Belgium
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