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INLEIDING
Circus Caps is mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:

Het project Circus Caps is een circusproject, waar
we op een speciale manier werken, afgestemd op
kinderen met een beperking of handicap en hun
zusjes en broertjes.
Bij Circus Caps wordt de focus gelegd op de positieve mogelijkheden van kinderen. Door de nadruk
te leggen op wat kinderen wel kunnen, door hen
de mogelijkheid te geven om hun talenten verder
te ontwikkelen en naar buiten toe te tonen, zullen alle kinderen zelfbewuster worden. Dit kan een
positieve impuls aan de eigen ontwikkeling geven.
Kinderen die deelnemen aan Circus worden aangemoedigd om hun eigen talenten in te zetten, veel
activiteiten samen te doen, vooruit te denken en
verantwoordelijkheid te nemen.
De voorgeschiedenis
Het idee bij het projectteam om Circus Caps vorm
te gaan geven, is ontstaan nadat er een jongen met
een Downsyndroom langs kwam op een reguliere
cursusmiddag van Mr. Poehaa in Arnhem. De jongen
was enthousiast over de cursus.
Het bleek dat er voor deze kinderen vaak geen
passende vrijetijdsbesteding voor handen is. In
het reguliere circuit (bijvoorbeeld in sport) ligt het
tempo en het niveau vaak te hoog, waardoor deze
kinderen niet mee kunnen doen. Circus Poehaa zag
meteen mogelijkheden om een formule te ontwikkelen om het circus ook voor kinderen met een
beperking mogelijk te maken.
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Dit boekje is een foto eindverslag van het project.
We wensen u veel leesplezier.
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SPELEN AAN
HUIS
Kinderen/Jongeren met een handicap/beperking of hun ouders/verzorgers kunnen een aanvraag
doen bij Circus Caps voor Spelen aan huis.
Een medewerker van Circus Poehaa speelt een interactieve voorstelling aan huis.
Daarna gaat deze aan de slag om de kinderen (met en zonder beperking) kennis te laten maken
met het circus. Er worden kleine spelIetjes en drama oefeningen gedaan en er wordt kennis gemaakt met verschillende circusmaterialen.

Spelen aan huis (begroot 100 x 4 kinderen)
1. Nijmegen			
4x tussen 4/7 kinderen
2. Wageningen		
6x4 kinderen
3. Arnhem			
7x tussen 4/7 kinderen
4. Oss				3*8 kinderen
5. Haren			
1x4 kinderen
6. Amstelveen			1x8 kinderen
7. Apeldoorn			1x8 kinderen
				2x4 kinderen
8. Amersfoort			1x12 kindern
9. Veghel			2x4 kinderen
totaal				169 kinderen

Circus Caps op
verjaardag
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CLINICS,
BASIS CURSUS
EN CAPS CIRCUSGROEP
Basisgroep
De Circus Caps Basisgroep is een groep van ongeveer zes tot tien kinderen/jongeren met een beperking en hun broertjes en/of zusjes, die in een serie van 8 lessen naar een presentatie toe werken. Voor
deze groep is extra begeleiding en worden eventueel aangepaste materialen gebruikt. Bij deze lessen
zullen de ouders niet direct aanwezig zijn. Op deze manier wordt ruis tijdens de lessen voorkomen.
Kinderen kunnen zich beter focussen. Aan het eind van iedere les kunnen de kinderen het geleerde in
een minivoorstelling aan hun ouders showen.
Het is ons gelukt om in Oss, Haren, Apeldoorn, Almere en Arnhem een cursusgroep te starten
In Utrecht leek het eerst te gaan lukken maar uiteindelijk is dat niet gelukt.
In 2017 start een Caps groep in de gemeente Meierijstad.
Cursussen
1. Cursus Oss			
September/Oktober/November 2015
8 keer x 8 kinderen
2. Cursus Oss			
December 2015/Januari/februari 2016
8 keer x 9 kinderen
3. Cursus Haren		
Maart/Mei 2016				
8 keer x 7 kinderen
4. Cursus Apeldoorn		2016						5 keer x 5 kinderen
5. Cursus Arnhem		2016						4 keer x 4 kinderen
6. Cursus Almere		2016						8 keer x 12 kinderen
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Circus Clinics
Workshop op locatie. Medewerkers van Circus Poehaa geven clinics aan een school of instelling
voor kinderen/jongeren met een beperking, die is afgestemd op de mogelijkheden van de betreffende groep. Bij deze clinics zijn de ouders aanwezig zodat het vertrouwen van de kinderen
makkelijker gewonnen kan worden en om ouders vertrouwd te maken met het concept van het
circus.
Clinics (begroot 48x8 kinderen)
1. Stichting Abri Almere			Clinic			22 kinderen
2. Creuse camping project 			
28-07-2015		
40 kinderen
3. Puy lagorge la France 			
11-08-2015
(camping voor lichamelijke en verstandelijke beperkten)
4. Familiedag Oog, voor kinderen met slechtziendheid		
60 kinderen
5. Le clapas circusweek voor gezinnen
2015/07/22-27
5 dagen met 34 kinderen
6. Le clapas circusweek voor gezinnen
2016			
28 kinderen
7. Clinics Utrecht				2016/06/12		14 kinderen
8. Clinics Utrecht				2016/05/28		21 kinderen
9. Clinics Utrecht				2016/04/17		19 kinderen
10. Clinics Utrecht				2016/02/29		22 kinderen
11. Clinics Utrecht				2015/11/08		12 kinderen
12. Clinics Amsterdam			2015/10/21		34 kinderen
13. Clinics Arnhem				
2015/08/22		
30 kinderen ism Mr. Poehaa
14. Clinics Arnhem				2015/08/22		12 kinderen
15. Clinics Oss				2015/04/11		8 kinderen
16. Clinics Oss				2015/03/15		11 kinderen
17. Clinics Oss				2016/01/13		9 kinderen
18. Clinics Oss				2016/05/10		12 kinderen
19. Clinic Straatspeeldag Perzikhof Oss				
60 kinderen
20. Schoolproject Mariendaal Arnhem				
110 kinderen
21. Clinic Apeldoorn				2015/10/10		4 kinderen
22. Stg. Bijdehandjes Oss			
2015/06/03		
28 kinderen
23. Wageningen ism Circus Utrechtse Heuvelrug			
11 kinderen
24. Wageningen ism Mr. Poehaa					
12 kinderen
25. Lunteren wereld vakanties 		
2015			
20 deelnemers
26. Clinics Elver Fatima groep welh
2015			
30 deelnemers
27. Clinics Elver Fatima groep welh		
2016			
30 deelnemers
28. Lunteren wereld vakanties		
2016			
20 deelnemers
29. Cordaan Amsterdam (4 bijeenkomsten)				
31 deelnemers
30. Koningspelen de Ambelt Apeldoorn				
80 deelnemers
31. Stg. Diagonaal Arnhem (4 bijeenkomsten)			
24 deelnemers
32. Brede school Persikhaaf/kinderwerk				
12 deelnemers
Totaal									860 deelnemers
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Caps groep
De circus groep is een groep kinderen/jongeren die is onstaan uit voorgaande activiteiten. Kinderen
die bij deze groep komen, hebben al een basiscursus doorlopen en komen langere tijd meedoen met
Circus Caps. Sommige kinderen hebben wat meer of specifieke aandacht nodig dan anderen. Door
deze kinderen in een speciale groep bij elkaar te brengen versterken ze elkaars mogelijkheden en
talenten. Bij deze groep is extra assistentie aanwezig om iedereen de begeleiding te kunnen geven
die nodig is, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daarnaast fungeert deze groep ook als voorbeeld voor de kinderen van de basisgroep.
Circus Caps Oss
1. Thuis in Haren					2016/10/10 - 			18 kinderen
2. Conferentie Tieners met down							100 deelnemers
(Hulpverleners en kinderartsen)
3. Verzorgingshuis Pieter Pauw			
2015/11/07 			
200 deelnemers
4. Geef down de toekomst voetbal tournooi
(korte presentaties)		
150 deelnemers
5. Braderie Westervoort				2016				100 deelnemers
(Korte presentaties ism Mr. Poehaa circusschool)
6. Fantastival Oss					2016/09/18			150 kinderen en ouders

21 maart 2017 - Multidisciplinair Symposium Down Syndroom.
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MEDIA

Bron: Down+Up is een blad van de
stichting downsyndroom
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Medewerkers
Projectteam		
Marlies Neutkens (2015)
			Joke Parr (2016)
			Chantal Wolters (vertegenwoordiging ouders)
			
Roger Heemskerk (Project medewerker)
			René Hildesheim (Coordinator)
Coordinator/Coach René Hildesheim
Coaches		
Magriet van Galen
			Dario Hildesheim
			Marjella Rooduin
Trainers		
Mascha van der Barselaar
			Yvonne Visser
			Heleen van Evert
			Anke van de Marle
			Tjapko van de Marle
			Ralf van Rhee
			Patty Bello
			Josephine Kuipers
			Erik Slijkhuis
Stagiare		
Dani Kuit
Oudercontact		
Karin Visser (Utrecht)
			Linda Germs (Apeldoorn)
			Chantal Wolters (Brabant)
			Roger Heemskerk
Website		
Jan Runhard
			Yoeke Nagel
			Jasmine de Vries
Fotografie		
Jasmine de Vries
Brochure		
Yoeke Nagel		
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Luuk: De jongen die naar het
circus kwam en nooit meer
wegging.
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