
'Ikken icdereen op
DeFaradeenhcb
Éaier 33 vriendcn'
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Laurie Drieënhuizen (33)
"Ik ga al sinds mijn negentiende elke
zomer mee met De Parade. Mas ging
al mee toen hii negen maandenwas,
ik heb nooit overwogen ermee te
stoppen. Dit is itlist een topleven voor
een kind, ze hebben hier heel veel
vriiheid en speien de hele dag buiten.
Thuis is Mas hangeriger, daar ziin w
en wifl, maar hier onderneemt hii
voortdurendvan alIes. Als ouders
letten we hier oP elkaars kinderen,
we ziin een soort circusfamilie.

De regel is dat de kinderen niet
àuiten de hekken komen. Ik ben Mas
in al die jaren ééakeerkwiit geweest.
\-ia een appgroep heb ik hem ioen
weergevonden: hijwas even met de
Snoepmeisjes naar een voorstelling-

Alle kinderen op De Parade hebben
een klein baantie in ruilvoor con-
sumptiebonnen, van PaPier Prikken
tot glazen verzameien. Mas bedacht
zelfiets om ziin bonnen te verdienen:
vorig iaar organiseerde hij eeo acÍo:
batiekvoorstelling voor alle mede-
werkers, van de tickets totde tent
waarhijging optreden, hij regelde
het aliemaal. En dit iaar maakt hii
vlogs waari n hii artiesten, attracties
en íestauraÈts op De Farade Pro-
moot. Hij maakte ook al eens een
fllmpje voor miin bedriif Busgordiin -
ik maakgordiinen met ingenaaide
magneten voor Mercedesbussen en
campers. Daarna ging het bereik flink
omhoog.

Door leuk en zichzelf te ziin weet
Mas altiid ailes voor elkaar te krijgen;
hii heeft een zogenaamde'MasPas'
voor gratis pannenkoeken en hij
hoeft nooit te betalen voor de zweef.

In de afgelopen iaren heb ik hier
kinderen zien opgroeien. Er is zelfs al
een derde generatie die meereist.
Sommige kinderen zijn nu volwassen
en werken hier ook. net als hun ou-
ders, maar er ziin ook pubers die zich
juist tegen het leven hier afzetten. Ik
merk wel wat Mas wil doen straks,
maar ik zou het natuurliik heei leuk
vinden als hij bliift komen.

Ik ben niet meer samen met Bart, de

vader van Mas, maar vre werken wel
allebei de hele zomer oP De Parade.
We hebben zelfs een duobaan en
staaningeroosterd ais 'Barlie', de ene
dag ben ík met Mas, de andere dag
B aft . ZljÍr caÍ av an staat vlak bii onze
bus en na de zomer komt Bart bii ons
in de straat wonen, in Amersfoort.

Omschakelen naar het gewone
leven, het leven buiten De Parade, is
altiid weer even wennen, voor ons
allebei. Hier ziin we altiid met andere
mensen, het is altiid gezeliig en druk,
thuis zit iedereen weer achter zijn
eigen schutting."

Mas Boers (6)
"In onze bus hangt een maandkalen-
der die ik zelf heb gemaakt: een oÍan-

ie vakie is voor vioggen, groen vooÍ
inten iews enzo. Mijn'Mastervideo's'
staan op YouTube, ik vertel de kijkers
over alle dingen die je op het festival
kunt doen.

N{isschien wi1 ik later wel YouTuber
rvorden, zoals Job van Dutchtuber.
Optreden voor publiek vind ik ook
leuk. Vorig íaar heb ik samen met
André, die acrobaat is, een voorstel-
ling gemaakr met acrobatische trLlc-
jes op de Í1ets. De consumptiebonnen
die ik ermee verdiende, heb iktoen
met hen gede èici. Daar.ian ga ik in de

zweef of haal ik een ijsie.
op De Parade vind ik het leuker dan

thuis, op die in Amsterdam voel ik
me het meeste thuis. Ik sPeel er met
a1 mijnvrienden, we hoeven niet
naar de supermarkt, maar kunnen
overal lekker eten en ik kan de hele
dag in de zlveefmolen en naarvoor-
stellingen. Iedereen oP De PaÍade
noemt mii Kleine À4as, want er is ook
een Grote Mas: hii is 15 iaar en biina
twee metei lang.

Als Laurie moet werker.r, ben ik bii
mijn vader en andersom. Dat ze niet
meeÍ samen zijn, vind ik nietzo erg,
lvant ik zie ze allebei iedere dag. En
wanneer ik miin moedertiiderrs haar
rverk wil bellen kan dat, daar heb ik
een speciaal horloge voor.

Laatst had ik een zonnesteek, ik was

zo ziek d,at ik over miin knuffels heen
had gekotst. Oma Henil,', de oma van
iedereen op De Parade, kwam langs
om rnij te troosten en miin beste
vrien-C À,larius heeft me toen voor-
gelezen.

Ik hou van rekenen en ik vind het
leuk om samen met Laurie ingewik-
kelde sommen op te lossen, dan
vraagt ze mii iets en moet ik het uit-
rekenen. Zoals: hoeveel dagen duurt
De Parade in totaal, Plus de oPbouw-
dagen en de riidagen? Ik vind het ook
leuk als ze me de stelling van Pytha-
goras uitlegt ofverteltwat het getal pi
is. Maar het ailerliefste pràat ik over
Pokérnon, aileen daar snapt Laurie
dan weer helemaal niets van, dus
daar heb ik het dan over met Rob. Hii
is 22 soms gaan w e samen P okérnon
Go spelen, we hebben er a1 58 gevan-

gen en t1ilee geëvolueerd.
Ik ken iedereen hier en ik heb -

even tellen - zekerwel 33 vrienden,
inclusief oma HennY, de boom Leo,
die staattegenover onze bus, enYuki
de hond."
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