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Djumbo:
‘Shoppen?
Onze favoriete
bezigheid!!!’
Net als de succesvolle Belgische dames van K3 richt de Nederlandse meidengroep Djumbo zich met
haar repertoire op kinderen, basisschoolkids wel te verstaan. Voor Lindsy (25), Lotte (24) en Svenja
(21) geen moeilijke opgave maar een welbewuste keuze. Sterker nog, tijdens het interview met Frits
vroegen ze zich serieus af of zij zelf ooit volwassen worden. „Ondanks onze leeftijd zijn we eigenlijk
nog steeds drie kinderen.”
Tekst: Dorothée Foole Foto’s: Jeroen Broekmans

Het begon allemaal vijf jaar geleden. Alle drie
dansten ze bij het showteam van Bruce Dance
Factory in Eindhoven èn ze hadden een droom:
zingen, dansen en bekend worden. Terwijl
Lindsy en Lotte al gekozen waren om deel uit
te gaan maken van een meidengroep moest
Svenja nog auditie doen. „Samen met nog zo’n
25 meisjes. Hartstikke spannend. Lindsy en
Lotte deden voor de show ook auditie. Ik wist
helemaal niet dat zij eigenlijk al geselecteerd
waren, het klikte meteen tussen ons. Maar
ik was natuurlijk ontzettend jong en zat nog
op school.’ Toch werd Svenja uitverkoren en
Djumbo was een feit. Voor Svenja betekende
dit dat repetities en optredens gecombineerd
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moesten worden met de schoolbanken. „Dat
was best zwaar en ik zakte dan ook voor mijn
VWO-diploma. Toch heb ik dat het jaar erop
gehaald, niet via het Van Maerlantlyceum
waar ik op school zat, maar via het ROC.” Een
doorzetter dus, die Eindhovense Svenja. Net
als Lindsy en Lotte geniet ze inmiddels van het
sterrendom. „Maar ik blijf mezelf. Optreden
voor kinderen is ontzettend inspirerend en
ik krijg er veel energie door. Nu is dat niet zo
moeilijk, want volgens mij zijn we alle drie een
beetje ADHD. Toen ik nog op school zat kreeg
ik wel eens de opmerking van klasgenootjes of
wij ook ooit normaal konden doen. Maar wij
zijn gewoon alle drie heel beweeglijk, zo zijn

wij nu eenmaal.”
Djumbo, in eerste instantie een promotiestunt van supermarktketen Jumbo, heeft
zich inmiddels bewezen. Het debuutalbum
Jump met onder meer de hitsingles ’Hide
and Seek’, ’Eyoha’ en ’The Djumbo Jump’
waren meteen succesvol. Ook de in 2006
uitgebrachte zomersingle ’Boya Boya Bay’,
tevens de titelsong van de bioscoopfilm
Garfield: A Tail of Two Kitties, bracht de
groep wederom in de hitlijsten. Voor hun
eerste theatertoernee De Djumbo Undercover
Tour werd de single ’Undercover’ gelanceerd:
de drie Brabantse meiden, Lindsy en Svenja
uit Eindhoven en Lotte uit Valkenswaard
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bewezen een blijvertje te zijn. Inmiddels zijn
we al weer een aantal hits verder en ook hun
real-life soap van de Tros, in 2008 eveneens
uitgezonden via Omroep Brabant-tv krijgt
een vervolg. Momenteel zijn de dames iedere
woensdagmiddag en zondagochtend bij het
tv-programma Zeppelin te zien met hun eigen
show Kies je Ster, waarin basisschoolleerlingen
van groep 7 en 8 via meerkeuze vragen 500
euro proberen te winnen.
Shoppen met deze dames betekent dat ze veel
en vaak herkend worden en niet alleen door
kinderen! Het begint al wanneer we vooraf op
het terras van De Vooruitgang een kopje koffie
drinken. Een volwassen man komt op ons af en
vraagt of zij echt die meidengroep van tv zijn.
Hij wint er een tientje mee: een van de mannen
waarmee hij op het terras van De Wildeman

Pronkstuk in zijn
gloednieuwe penthouse
is de in hoogglans
uitgevoerde keuken
zat, geloofde het niet. Hilariteit bij de meiden,
ze vinden het niet vervelend maar eerder
grappig. Tijd is echter kostbaar dus gaan we
snel shoppen. De eerste winkel die de meiden
hebben uitgekozen is Queen of the South
op de Markt. ‘Daar kopen we regelmatig.’
Ook deze keer gaan ze niet zonder aankopen
de deur uit. Svenja valt voor een lichtbruin
leren jasje van het merk Rinascimento en
een sjaal van Salino. Ook Lindsy schaft een
100% katoenen sjaal van Salino aan. Lotte
houdt het bij een grijze en zwarte top van het
merk Sapp. „Lekker gemakkelijk en ideaal
om te combineren.” De volgende modezaak
is Marilot in de Vrijstraat. Terwijl ook de
etalages goed in de gaten gehouden worden,
laat Svenja zich ontvallen dat ze een lingerietic heeft. „Ik ben net verhuisd en bij het
inpakken telde ik minstens 35 bh’s. Belachelijk
natuurlijk, maar een mooie bh kan ik echt niet
laten liggen.” Lotte blijkt een ware lipgloss-tic
te hebben. „In mijn handtas en jaszak heb ik
er altijd wel een stuk of vijf. Als ik merk dat
ik ze vergeten ben, rijd ik terug naar huis!”
Lindsy bekent een zwak voor tassen te hebben.
„Ik heb er zo’n stuk of tien”, en dan enigszins
verontschuldigend, „maar ik draag ze wel af.”
Bij Marilot gaat Lindsy als eerste voor de bijl:
een modieuze stoffen tas van George Gina &
Lucy wordt door haar afgerekend.
Lindsy verklapt ook nog een nieuwtje. Ze is
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van hun moeders die hun dochters overal
trouw naar toe brachten en ondersteunden.
„Onze trouwste fans zijn onze ouders, broers
en zusjes”, beamen ze alle drie. Dat hun
bekendheid hen soms echter ook op plekken
brengt die ze niet kunnen voorzien, grijpt hen
aan. Zoals hun bezoekje aan Max, een jongetje
van acht met terminale kanker. Via de stichting
Doe een Wens had hij gevraagd of hij Djumbo
een keer kon ontmoeten. „Het was een leuke
ontmoeting, maar ook heel aangrijpend. Want
Max is daarna gestorven. Wanneer we aan
de begrafenis denken, worden we weer heel
emotioneel. Max was heel bijzonder.”

net terug van een korte vakantie in Dubai
en daar is ze door haar vriend Frank ten
huwelijk gevraagd. Haar groene ogen stralen
wanneer ze dit nieuws verkondigt. Een
trouwdatum heeft ze ook al: 11 juni 2010.
„Frank en ik hebben iets met het getal elf. Hij
is bijvoorbeeld op 11-1 jarig en ik op 1-11.”
Om haar vriend te verrassen, koopt Lindsy,
voordat we parfumerie Douglas in de Heuvel
Galerie binnenstappen en Lotte zich helemaal
kan uitleven bij de afdeling lipgloss, bij de Free
Record Shop een cd’tje voor hem.

ontzettend lief.” Lindsy en Svenja hebben alle
twee een hond(je). Svenja viel op Bibi, een
Westley terriër. De Amerikaanse Stafford
van Lindsy luistert naar de naam Benji. Voor
Lotte, Lindsy en Svenja is hun droom, die
ze al als kleine meisjes van vier op balletles
hadden, uitgekomen, mede door de steun

Lindsy, Lotte en Svenja zijn zich ervan bewust
dat ze BN’ers zijn geworden, maar blasé
zijn ze niet. „Wanneer we een clip opnemen
in Brazilië, dan vinden we dat nog steeds
bijzonder. Ook proberen we wat te sparen
voor later, want we realiseren ons heel goed
dat we nu dingen kunnen doen en in een auto
kunnen rijden die andere meisjes zich niet
kunnen veroorloven.” Lotte en Lindsy rijden
in een Audi TT en Svenja in een Mini Cooper
S. „We hebben gewoon heel veel geluk gehad,
en ja, daar genieten we van, maar we werken
ook keihard!”

Max
Shoppen met deze dames betekent: passen,
overal kijken, aanzitten èn kopen. Alhoewel
dat eerste soms problemen oplevert. Alle
drie hebben ze super kleine maatjes (3234). Voor Lindsy is extra small soms nog te
ruim en ook de broekmaten 24 en 26 zijn
niet altijd voorradig. De dames ontkennen
eetstoornissen zoals anorexia of boulimia
te hebben. „We doen niet aan de lijn, wel
proberen we gezond te eten, zoals veel
fruit en af en toe een smoothy. Gemiddeld
hebben we zo’n 250 optredens per jaar. Soms
wel drie op een dag. Dat is natuurlijk best
vermoeiend en dan smaakt een lekkere snack
of goed gevuld broodje ook heerlijk.” En dan
lachend: „Eigenlijk eten we alles!” Bang dat
hun succes snel afneemt nu ze ouder worden,
zijn Lindsy, Lotte en Svenja niet. „We zijn
geen poppetjes, maar gewoon onszelf en we
kunnen het samen heel goed vinden. Zolang
de kids ons leuk vinden, gaan we door.” Naast
houden van kinderen hebben ze alle drie ook
iets met dieren. Sinds negen jaar heeft Lotte
een eigen paard. „Djayna is een merrie en
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