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circuskinderen
woord: Sabrina van Loon beeld: Hildegard Hick

De meeste kinderen gaan op voetbal, hockey, ballet of 
paardrijden. Deze kinderen niet. Stichting kindercircus 
SimSalaBim heeft als doelstelling het behartigen van      
culturele en sociale behoeften van kinderen in Eindhoven 
en omstreken. Het circus is het middel om dit te bereiken. 
Komt dat zien!
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Linde Schouffoer (p. 37)
12 jaar,  acrobaat

Simsalabim: Ik heb eerst heel lang 
op de wachtlijst gestaan voordat ik bij 
Simsalabim kon. Mijn moeder had mij  
opgegeven nadat ze een optreden in 
winkelcentrum Woensel had gezien. 

Acrobatiek: Acrobatiek daar ben ik 
goed in. Dat komt omdat ik heel lang en 
veel heb geturnd. Maar ik vind fietsen 
op de eenwieler ook leuk om te doen.

Optredens: We treden bijna elke maand 
op. We hebben grote optredens met een 
verhaal en korte optredens met alle-
maal losse acts. We hebben in het voor       
programma van Circus Renz gestaan, 
dat was het gaafste optreden ooit. Al-
leen zal dat nooit meer gebeuren, want 
ze zijn failliet. 

Leeftijdsgenootjes: Op school en 
van leeftijdsgenootjes krijg ik leuke              
reacties. Simsalabim is ook echt heel 
bijzonder want ik leer iets wat anderen 
niet kunnen.

Bram van Zwet (p.38)
12 jaar, jongleren

Simsalabim: Ik heb ook eerst vijf jaar 
op de wachtlijst gestaan Dat wist ik niet 
want mijn moeder had mij stiekem op-
gegeven. Zij dacht dat ik het wel leuk 
zou vinden omdat we vaak naar het   
circus gingen. En dat klopt; het is een 
hele leuke en aparte hobby.

Talent: Ik heb heel veel geoefend met 
jongleren. Ik kan echt met alles jongler-
en en soms mag ik dit ook op school 
doen. De eenwieler gaat gelukkig ook 
wat beter omdat ik heb geoefend. Ik zou 
later best circusartiest willen worden 
maar wel als hobby, niet als beroep. Ik 
word iets technisch met computers. 

Geheimen: Als je bij het kindercircus 
bent dan moet je een eed afleggen, dat 
is heel serieus en spannend. Ik heb     
beloofd dat ik nooit de geheimen van 
Simsalabim door zou vertellen, dus ik 
vertel hier verder niks over. 

“Ik ga  op mijn eenwieler 
naar de moestuin”

“Ik word liever  miljonair 
dan circusartiest, want 
anders ben ik te vaak 
van huis ”
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Hans Verstappen (p. 40)
15 jaar, hoge eenwieler

Simsalabim: Ik ben vroeger bij een   
circus gaan kijken en vond dit heel leuk. 
Daarom heeft mijn moeder mij opge-
geven. Ik ben nu 15 jaar en zit zeven jaar 
bij Simsalabim en vind het heel leuk. 

Eenwieler: De hoge eenwieler is mijn 
talent. Eerst ben ik op een normale een-
wieler gaan fietsen en de laatste twee 
jaar fiets ik op de grote eenwieler. 

Leukste act: Mijn favoriete act is cir-
cuspiet spelen. We doen dit elk jaar met 
de oudere kinderen en treden dan op 
verschillende locaties op.  Maar voor de 
jongere kinderen is dit geheim…

De toekomst: Helaas moet ik volgend 
jaar stoppen omdat je maar tot je 16e 
bij Simsalabim mag. Ik kan dan wel 
trainer worden, maar ik heb het druk. 

Ik doe vrijwilligerswerk bij de jeugd-
brandweer en de kinderboerderij en 
vanaf volgend jaar volg ik op school een 
leerwerktraject. Dus dat is denk ik het 
einde van Simsalabim voor mij.

“We hebben in 2013 met 
Simsalabim de prijs voor 
beste kindercircus gewon-
nen”

Sem Kraker (p. 41)
8 jaar, acrobaat op de ballen  
en het hoofd van het paard

Overige hobby’s: Ik ben net klaar met 
zwemdiploma’s A, B en C en twijfel of 
ik op fietscross of voetballen ga en het 
circus natuurlijk.

Simsalabim: Sinds twee jaar zit ik 
bij Simsalabim. Ik ken het via een 
schoolvriendinnetje en het leek mij 
heel leuk. De eerste keer heb ik alleen 
gekeken en de tweede keer heb ik al 
gelijk meegedaan. 

Talent: Ik vind toveren en de steek-
kist met messen heel erg leuk. Maar 
mijn talent is lopen op de grote ballen 
en het paard naspelen. Ik ben dan het 
hoofd van het paard.

Toekomst: Ik wil later een beroemde 
circusartiest worden en dan iets met 
touwen of de trapeze.

“Je begint als kont, maar 
ik ben al het hoofd”


