
 

 
Vrijwilligersupdate 24 maart 2020 

 
Beste Vrijwilligers, 
Alles is anders binnen 2 weken tijd en dat geldt ook voor de manier waarop we jullie 
informeren. We hebben al twee keer een tussentijdse update gedaan en dat zullen we ook 
blijven doen tot we weer in rustiger vaarwater zijn gekomen.  De ontwikkelingen en daarmee 
gepaard gaande besluiten gaan heel snel en op deze manier kunnen we jullie van de 
actualiteiten op de hoogte houden.  
Dat geldt overigens niet voor onderstaand bericht: want dat wisten we echt al langer!  

 

 

Kijktip: 

CliniClowns in het RTL4 programma Goed voor Elkaar woensdag 25/3 om 20.30 uur! 
Frans Bauer ging voor zijn RTL 4-programma Goed voor elkaar een dag mee in het ziekenhuis 
met CliniClowns Silly en Pop. Ook ging hij op bezoek bij de 15-jarige Luca, die de clowns al bijna 
zijn hele leven kent. Want als hij niet naar het ziekenhuis hoeft, gebruikt hij de CliniClowns App 
om met ze te videobellen. 
Ook benieuwd? Kijk dan woensdagavond 25/3 om 20.30u naar Goed voor elkaar op RTL4! 

 
Oproep vrijwilligers 
Nu er zoveel activiteiten wegvallen willen we onze dankbaarheid voor onze donateurs extra 
laten zien. We gaan verschillende groepen donateurs een handgeschreven kaart sturen. Wil je 
meeschrijven? Meld je aan via vrijwilligers@cliniclowns.nl. Nadere info volgt volgende week! 

 
Bijeenkomsten voor vrijwilligers 
In de vorige update stond het al: de vrijwilligers dag gaat op 18 april niet door. Daar gaan we 
een andere datum voor vaststellen. De live bijeenkomst voor voorlichters op 9 mei kan sinds 
de aangescherpte en verlengde maatregelen ook niet door gaan. We zijn aan het onderzoeken 
of we via videomeetings een alternatief kunnen gaan bieden dus:  voorlichters houdt 9 mei  
datum nog wel even in je agenda! We geven het niet zo snel op en we houden jullie op de 
hoogte. 
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Alpentocht  
Degenen die zich voor de Alpentocht hebben opgegeven als vrijwilliger worden hierover apart 
geïnformeerd, evenals de deelnemers. We gaan er vooralsnog van uit dat we de berg op gaan 
en we werken achter de schermen door om dat mogelijk te maken. Zekerheid hebben we niet 
maar dat geldt voor alles wat er nu speelt. 
 
 
En dan als laatste: 
Tijd voor Goodhabitz? 
 
Heb je eindelijk tijd of heb je juist teveel worries door de hele situatie? In beide gevallen kun je 
je voordeel doen met de trainingen van Goodhabitz.  
Kijk eens naar: Mindfulness en naar Online (samen)werken  
en natuurlijk naar de trainingen die in ons trainingsprogramma staan! Je vindt ze op 
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht 
We hebben een aantal mensen opnieuw een account gestuurd. Heb je geen account? Of heb 
je deze laten verlopen? Meld het even en we helpen je verder! 
 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en tot de volgende update!! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Kitty en Marit 
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