
Beste Vrijwilligers, 

Even een tussentijdse update over de gang van zaken bij CliniClowns! 

Wat is er al weer veel veranderd sinds ons vorige bericht van afgelopen vrijdagavond. Nog meer 
maatregelen in het kader van ieders gezondheid zijn noodzakelijk gebleken. Zoals we al lieten weten 
was de verwachting dat veel acties en voorlichtingen zouden worden afgezegd dan wel verplaatst en 
dat is ook zo gebleken. Ook vanuit Cliniclowns is de beslissing genomen geen vrijwilligers nog in te 
zetten voor deze activiteiten, in ieder geval tot 10 april. Vrijwilligers die zijn ingepland hebben een 
aparte mail daarover gekregen. 

Behalve voor degenen die in het Webcare of Happy Call team deelnemen, wordt het dus even rustig!  

Maar er is ook heel goed nieuws: 
 
De Clowns spelen nu (bijna) allemaal via de App!! 
 https://www.cliniclowns.nl/cliniclowns-spelen-digitaal-voor-kinderen-in-thuisisolatie-en-in-het-
ziekenhuis 
En 
https://www.ad.nl/binnenland/cliniclowns-laten-zich-niet-tegenhouden-door-bezoekverbod-
ziekenhuizen~a9b08725/  
Het Webcare team draait op volle toeren, zeker nu we de publiciteit zoeken en krijgen over onze 
alternatieve werkwijze! 
 
Verder zijn we vandaag, 18 maart om 15.50 uur op Radio 1 bij Stax en Toine (interview clown Danielle 
van Dijk) en vanavond om 23.30 uur op Radio 2  (clown Bas de Man) 
Morgenochtend hebben we een item bij Goedemorgen Nederland en ook Koffietijd gaat aandacht 
geven op hun online kanalen. 

Jullie kunnen ons enorm helpen door het bericht te delen dat op onze facebookpagina is geplaatst 
zodat zoveel mogelijk kinderen en ouders weten dat contact met de clowns kunnen maken via de 
CliniClowns App!  Hierbij de link naar ons Facebook bericht  Ook de andere links en info kunnen 
natuurlijk doorgestuurd worden! 

18 april: vrijwilligers dag 

Het is niet anders: we moeten deze dag cancelen. De grote verrassing pakt helaas heel anders uit dan 
wij hadden bedacht. Dat dit in de black box zou zitten kun je niet verzinnen. Maar we gaan natuurlijk 
voor uitstel en niet voor afstel!  

We gaan in ieder geval deze nadenken hoe we toch de verbinding met elkaar kunnen houden. We 
houden contact!  

 

Hartelijke groet, 

Kitty en Marit 
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