Speakers zwijgen en lampen blijven uit op 'prikkelarm' festijn

Stil genieten op de kermis

Geen muziek, felle lichten, getoeter en
gefluit en toch genieten in de
draaimolen.
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HOUTEN
Een kermis zonder geluid is een
bijzondere ervaring. Voor kinderen
met autisme is het dé kans om ook
eens te genieten van de
draaimolen of het spookhuis. In
Houten kwam gisteren geen geluid
uit de speakers en bleven de
lampen uit.
BERNIE VAN UNEN

De prikkelarme kermis in Houten is
speciaal bedoeld voor kinderen met
een autistische stoornis of ADHD.
Op een kermis met veel geluid,
lichten en mensen worden ze
onhandelbaar. Ze willen dan het
liefst zo snel mogelijk weg.
Zoals de 10-jarige Lynn uit
Nieuwegein. ,,Op dit moment is er
ook kermis in Nieuwegein'', zegt
haar moeder Bianca Meijer. ,,Daar
zijn we met onze zoon geweest,
maar niet met Lynn. Dat kan ze niet
aan. Daarom is dit wel een heel
mooi initiatief. Ze twijfelde enorm of
ze het wel wilde. Ook vanmorgen
nog, maar volgens mij geniet ze
volop.''

voor kort aan het plein waar de
kermis in Houten is opgebouwd.
Voor hem was het onbegaanbaar
terrein. Tot vorig jaar. ,,Hij wilde
graag, maar we weten dat hij al
snel onhandelbaar wordt,
vervelend'', zeggen zijn ouders
Thirsa en Jan Willem van de
Beeten. ,,Dit is een uitstekend
alternatief.''
De ouders van Sem bereiden hem
wel voor op het bezoek aan de
kermis. ,,Voor het slapen gaan,
tellen we samen de nachtjes af'',
zegt Van de Beeten. ,,Hij was
vanmorgen wel een beetje
opgewonden, maar hij geniet
enorm. Dat is mooi om te zien. Dat
doet ons ook goed. Een kermis
zonder prikkels, het is een
fantastisch idee.''
Exploitanten van kermisattracties
probeerden de stille variant ook uit
in andere plaatsen, maar daar was
het nooit een succes. Kermisbaas
Martin Meijer, al vijftig jaar in
Houten, heeft geen verklaring
waarom er in andere gemeenten
geen belangstelling is. ,,Daar kan ik
slechts naar gissen. Ik vind dat de
kermis voor iedereen moet zijn.
Daarom doen wij mee, ook al kost
het ons geld. We deden het een
paar jaar geleden ook in Noordwijk.
Iemand zei daar toen: het is als een
koe zonder uiers. Daar ben ik het
dus niet mee eens. Ik zie al die blije
gezichtjes. Daar doe je het toch
voor.''

Het initiatief in Houten komt van
bewoonster Chantal Fournier. Ook
haar dochter Emilia (6) is autistisch
en kan moeilijk met prikkels
omgaan. "Zelfs met een
geluiddempende koptelefoon op
raakt ze overstuur en wil ze weg",
zegt Fournier.
De vier jaar oude Sem woonde tot
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