KidsProef op de Proof
“Hey Maurits, ga je morgen mee naar Egmond aan Zee voor een KidsProef? Je mag ook presenteren als je wilt, maar
ik kan me voorstellen dat je liever toeschouwt”, vroeg Eef van KidsProef aan me.
“Euh, ja leuk Eef! Alleen heb ik de presentatie nog nooit gezien of gehoord, dus graag een andere keer presenteren
als je het niet erg vindt.” Ik zie mezelf al staan voor een drukke groep 7/8 klas vol schreeuwende kinderen en
vervolgens geen idee hebben wat ik eigenlijk moet doen. Nee, liever even de kat uit de boom kijken en een notie
proberen te krijgen waar ik mee te maken zou kunnen hebben. Zijn het terror kids? Is elk kind van die leeftijd
eigenlijk terror? Of eten ze juist uit je hand? Ik had werkelijk geen idee. Ik heb zelf (nog) geen kinderen en ik ken
geen kids die nu die leeftijd hebben, dus was ik wat afwachtend.
Aangekomen op de basisschool te Egmond aan Zee werd ik overspoeld door een vloedgolf aan schreeuwende kinderen
die als een school vissen langs me heen wurmde om vervolgens tot een halt te komen achterin de klas waar Eef
en haar stagiaire de presentatie gingen geven. Ik mocht de foto’s nemen en een beetje meehelpen met uitdelen en
opruimen, maar voornamelijk moest ik goed opletten hoe ze presenteerden.
Eef nam direct het woord en veranderde toen opeens van een marketing-communicatie specialist in een volleerde
juf die volkomen de touwtjes in handen had. De klas was muisstil. “In 2050 zijn er 9 miljard mensen op de wereld.
Hoe gaan we deze allemaal voeden?”, begon ze mee. De kids waren kortstondig uit het veld geslagen.
Opeens brak er een kakofonie uit waarbij niet 1 luchtalarm dit spektakel had kunnen overtreffen. Kriskras
allerlei gekras. En toen Eef weer: “Als ik vraag om lawaai, dan laat ik dat jullie weten, maar ik wil hier een leuke
presentatie voor jullie houden en als jullie je niet kunnen gedragen, dan missen jullie iets heel gaafs.” Stilte.
Vervolgens geknik van hoofdjes; Eef had meteen de overhand. Knap hoor.
Haar stagiaire nam het op een gegeven moment van haar over en begon over biologisch en vervolgens even later
ging het over suiker. De kinderen hingen aan hun lippen en reageerden dolenthousiast op al hun vragen en quizzen
tussendoor met als klapper op de spreekwoordelijk vuurpijl: insecten eten! Kinderen gruwelen meestal van dit
soort dingen, dus dit was de ultieme test. En wat denk je? De meeste kids stopten gewoon die krekel in hun mond!
Had ik nooit verwacht. Ik deed vrolijk mee en nam ondertussen wat foto’s van dit feestmaal. Wat een super
ochtend was dit! Ik wil dit zeker gaan uitbreiden en hoop dat we vele basisscholen kunnen overtuigen van het
belang van voorlichting van voeding en wat het met je doet. Deze klas was in ieder geval KidsProef!
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