
Wetenschap
Zabuki is een Deventer initiatief, inmiddels hebben ook in andere 
steden leergierige jongeren kennis kunnen maken met het 
gedachtegoed van de grondleggers. “Ik ben medeoprichter van 
het Science Café in het Burgerweeshuis. Thuis vertelde ik daar 
enthousiast over. Toen mijn oudste zoon zeven was, zei hij dat 
hij graag mee wilde. Zo is het idee eigenlijk ontstaan”, aldus de 
voorzitter. Niet alleen technische wetenschappen krijgen de kinderen 
op praktische wijze voorgeschoteld. Ook sport en filosofie en wat 
eigenlijk niet, hebben al op het menu geprijkt. 

Vers bloed
“In de zomer is er geen Zabuki. We vragen kinderen in die periode 
om ons suggesties voor te leggen. In oktober komen we dan met 
het bestuur bijeen en hebben dan in twee uurtjes tijd een heel 
jaarprogramma klaar.” Na zes jaar de kar te hebben getrokken 
zijn de preses en zijn secondanten van mening dat het zaak is dat 
anderen het voortouw gaan nemen. “Het is tijd voor een nieuwe 
generatie bestuursleden, we hebben vers bloed nodig”, meent Van 
Voorthuizen. “Nieuwe impulsen hebben we nodig”, vult de secretaris 
aan. “Bovendien ben ik van plan om Zabuki ook in Zwolle uit de 
grond te stampen.” Van Zijtveld knikt. “Ik merk dat het af en toe 
routine word. Dan bestaat de kans dat je er te gemakkelijk over gaat 
denken.”

Woensdag 11 maart, Het Brein
In witte, maar zeker niet maagdelijke jassen, staat een team van acht 
medewerkers gereed om de ruim zestig kinderen te begeleiden die 
zich hebben aangemeld voor het college ‘Het Brein’. Als gastspreker 
is Jelmer Borst uitgenodigd, onderzoeker en docent kunstmatige 
intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De ketende kids 
steken massaal de hand op wanneer de wetenschapper zijn eerste 
vraag de groep inslingert. ‘Wat is wetenschap eigenlijk’, wil hij van ze 
weten. Een meisje van een jaar of acht weet het antwoord: ‘Uitleggen 
hoe iets werkt’. Even later luidt de filosofische vraag ‘Waarom zijn de 
hersenen een computer’. Niet iedereen heeft die hypothese goed 
begrepen. Geen computer, zal-ie bedoelen, zo benaderd een ander 
kind de vraag. ‘Omdat ze geen internet hebben’, brengt hij in. Na een 
kwartiertje theorie is het tijd voor de praktijk. In en rondom het pand 
krioelt het van de nieuwsgierige blagen, allen op weg om kennis te 
vergaren.

Meedoen is meemaken
Wie het leuk lijkt om het team te komen versterken wordt van harte 
uitgenodigd om contact met Zabuki op te nemen. Dat kan door een 
mailtje te sturen naar:

 
of kijk voor meer informatie op:
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“Wat Zabuki betekent? Tegen volwassenen zeg ik altijd dat dat geheim is”, lacht voorzitter 
Henk van Voorthuizen. “Leuk hé”, brengt penningmeester Mark van Zijtveld in. “Toen we zes 
jaar geleden begonnen kreeg je nul resultaten wanneer je op Google ging kijken.”

Zabuki en het geheim
van de jonge wetenschappers

Hit
Zabuki staat inmiddels uitgebreid op de digitale kaart, op steeds 
meer plaatsen vindt het initiatief navolging. Feit is dat de naam lekker 
bekt. Van Voorthuizen: “Dat was een voorwaarde, zo blijft de naam 
hangen.” Het kinderscience-café is een regelrechte hit. Elke tweede 
woensdagmiddag van de maand puilt het Huis voor de Amateurkunst 
in het Havenkwartier uit, ruim zestig kinderen in de leeftijd van zeven 
tot twaalf jaar worden dan tussen 14.00 en 16.00 uur op speelse 
wijze meegenomen in de wereld van de wetenschap. “Twee minuten 
daarna komen de eerste aanmeldingen voor de volgende keer al 
binnen op onze site, we zitten altijd vol”, schetst secretaris Jeffrey van 
Welsen de grote animo.

Organisatie
Van Voorthuizen wil graag een misverstand uit de weg ruimen, mocht 
dat nodig zijn. “Zabuki is niet alleen voor hele slimme kinderen 
maar vooral voor nieuwsgierige kinderen.” Het trio dat het dagelijks 
bestuur van de stichting vormt, is vanaf het eerste uur actief binnen 
de vrijwilligersorganisatie die negen mannen en vrouwen sterk is. 
Daarnaast zijn tal van ‘buitenstaanders’ actief om de druk bezochte 
middagen in goede banen te leiden. Van Welsen: “We hebben veel 
contacten in de regionale onderwijswereld, ook ouders en scholieren 
uit klas vijf en zes van Het Vlier helpen geregeld een handje.”

“Zabuki is niet alleen voor hele 
slimme kinderen maar vooral voor 
nieuwsgierige kinderen.”

info@zabuki.nl

www.zabuki.nl


