
 

Vrijwilligersnieuws juni 2019 
  
Hierbij de belangrijkste en leukste nieuwtjes en weetjes van de afgelopen maand. 

 

NIEUWS 

Communicatie rondom het CliniClowns College  
Zoals jullie allemaal weten zal het College haar deuren sluiten vanaf 1 december 2019.  
Vanaf deze week zullen we dit ook extern gaan communiceren. Hiervoor hebben we een tekst 
opgesteld en ook een Q&A, zodat iedereen weet wat te antwoorden mochten er vragen 
komen. 
Je kan deze documenten hier terugvinden: 
Toelichting sluiting CliniClowns College 
Q&A sluiting CliniClowns College  
(De Q&A is voor intern gebruik, graag deze niet extern verspreiden) 

We zullen op de volgende momenten gaan communiceren: 
Dinsdag 2 juli –> e-mail naar gezinnen die het College in het verleden hebben bezocht. 
Woensdag 3 juli –> bericht op Facebook waarin naast het bericht over de sluiting ook 
opgeroepen wordt je aan te melden voor de laatste plekken. En op de website zullen we ook 
vermelden dat het College gaat sluiten. 

De relaties die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het College (leveranciers 
o.a.), zullen we persoonlijk en per e-mail inlichten. De ziekenhuizen en instellingen zullen we 
niet actief  benaderen hierover, maar het wordt meegenomen in de gesprekken indien 
passend. Hierover zijn alle regioteams inmiddels geïnformeerd. 

Mochten jullie vragen krijgen over de sluiting van het College die je niet zelf kan 
beantwoorden, dan kunnen jullie het beste contact opnemen met ons of Donja 
(donja.burggraaf@cliniclowns.nl) 

 
Nieuwe data voor de training ‘Vertel je CliniClowns verhaal’  
Half mei hebben we per mail aan jullie allemaal het trainingsprogramma gestuurd met daarin 
ook informatie over de training  ‘Vertel je CliniClowns verhaal’ van Patrick van Gils. Lees de 
mailing hier nog even na (mailing van mei, onder Nieuwsflash). 

14 juni was weer zo’n leuke inspirerende trainingsbijeenkomst, en op 28 september staat de 
volgende gepland. Deze is alweer helemaal vol.  
Om iedereen de kans te geven deze leuke en leerzame training te volgen, hebben we daarom 
in het najaar nieuwe data geprikt: 
Vrijdag 8 november van 13.30-17.30h 
Zaterdag 9 november van 09.30-14.00h 

https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/communicatie-rondom-sluiting-college/toelichting-sluiting-cliniclowns-college-intranet/
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/communicatie-rondom-sluiting-college/qa-sluiting-cliniclowns-college/
mailto:donja.burggraaf@cliniclowns.nl
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/nieuws-voor-vrijwilligers
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Het streven is om alle vrijwilligers dit jaar de training te laten volgen, dus laat je ons weten of 
je één van deze dagen aanwezig bent? Ook als je niet kunt, horen we het graag! 

Mocht je nog twijfelen om te komen….. hier een mooie quote van een deelnemer: 
“Ik vond het fijn om bij de 
trainingsdag aanwezig te zijn 
zaterdag. Wat een prettige vibe 
hangt er toch in dat kantoor van 
jullie en wat een mooie verhalen / 
ontmoetingen met soms hele 
eerlijke / pure / kwetsbare randjes 
eraan. De kleine groep met veel 
ruimte en oprechte aandacht voor 
ieders verhaal, de positieve 
benadering, de goede verzorging, 
het heeft me goed gedaan. En 
hoewel ik ‘s ochtends redelijk 
sceptisch binnen kwam (omdat ik 

totaal geen ambities / behoefte heb om voor groepen een praatje te gaan houden), zat ik ‘s 
middags op de thee bij een vriendin (die werkt met mensen met dementie) het geleerde al in 
praktijk te brengen .... “ 

 

CliniClowns App regiolocaties 
Sinds kort hebben we een nieuwe webcamlocatie in de haven in Rotterdam, vanuit waar elke 
vrijdag de clowns Hop en Moes uit Zuid-Holland videobellen met kinderen via de App. 
Dit is onze inmiddels zesde locatie! Het zijn hele diverse locaties, zo spelen we als experiment 
in regio Noord nu op de speelkamer van een ziekenhuis. En zitten we in regio Zuid (Tilburg) in 
een oud industrieel pand, waar bijvoorbeeld ook het Zuidelijk Toneel zit. En in regio Oost 
(Vorden) spelen we vanuit een keet op een schitterend mooi landgoed. Daarnaast hebben we 
ook nog een locatie in Amsterdam en Amersfoort. 
 

Hiernaast foto’s van 
onze locaties in Vorden 
(foto links) en Rotterdam 
(foto rechts). Leuk om te 
vertellen is dat enige tijd 
geleden de locatie in 
Vorden helemaal 
opgeknapt is met hulp 
van vrijwilligers Joke 
Reijken en Josje 
Ligtenbarg. Super! 
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OPROEPJES 
 

Dag voor onze wervers: vrijwilligers gezocht – 14 september Amersfoort 
Het grootste deel van onze inkomsten ontvangen wij door het werven van donateurs op straat 
en aan de deur. Op zaterdag 14 september organiseren 
we voor 100 van deze wervers een inspirerende 
‘werversdag’. Het wordt een soort ‘donateursavond’ voor 
onze wervers. Er staan foodtrucks en er is een DJ. De 
wervers gaan diverse workshops volgen.  
Het programma duurt van 12.00-16.00 uur en 
aansluitend gaan de wervers in de omgeving aan de slag. 
 
We zoeken 3 vrijwilligers die deze dag willen helpen met 
alles klaarzetten, de groepjes naar de verschillende 
ruimtes willen begeleiden en overige hand- en 
spandiensten kunnen verrichten. Daarnaast 1 vrijwilliger 
die de CliniClowns Quiz kan doen (vrijwilliger 
Voorlichting).  
Tijd: van 11.00h-17.00h 
Locatie: kantoor Amersfoort 
 
Laat je ons weten? Via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

 
OVER ONS WERK 

Mooie verhalen 
Afgelopen maand zijn er op onze website en/of op social media weer mooie verhalen gedeeld 
over ons werk. Ook vertellen vrijwilligers Leendert de Jong en José Gevers over hun 
betrokkenheid bij CliniClowns. 
 
Jaidy 
Jaidy (4) is wekelijks in het ziekenhuis. Ze heeft een DNA-afwijking waardoor er een grote kans 
is op hart- en vaatziektes. Bijna elke week zit ze 
daarom twee uur stil terwijl haar bloed wordt 
gefilterd. Wanneer de CliniClowns langskomen 
ligt ze te schateren in bed en vergeet ze voor 
even de ellende. Moeder Gina vertelt: “Het biedt 
ons de afleiding die zo hard nodig is tijdens een 
lange behandeling.”  
Lees het verhaal van Jaidy op http://bit.ly/2Js01Lz 

 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Js01Lz%3Ffbclid%3DIwAR3Rv6eAVN1eMFb-UbQfRAIY69WaZt7TOCAsMVc05uaxUQnGb-G3lQMDl3M&h=AT2bYUWAw3DCojil1Vi5D92cXXzs8HgL6yYMJUkHZ6z6MWF2Sg20XaY1Gx6JuHOx0kP4AJp7ePnYIBjGZGtXPAo-Lo4sQn5WzvDmDFfEmbNqzEZptx_FzqDICmg3un10VLosKVab9ITo3hAGO2nxDMwVJc4uYqt_uKzmy8mcwyYSJmhUDxeqETrqCCGV1dHovpz5eXJ2YI3c2m_pDYUBAeuaR6SOUn4So9v6_xsy2MGp1B_S0peE6_mG4gNaJSlFVn6EXAc6UVf80dOacJxaWHnmhvVJ5_2n81rNOUGJkLB7uo2Y8SfuqxjIVqDNRXqNI1Ak5MoqNanh-b_rTzVClH6yXQBt_0aGUV8uD3SXWfFKF8xGMcYbrpFR-1YW0gqpRfhZFOmmUlYkzeJXKycHHJOTqQ7byf85NBMRWs62IJI_wqbGyCytCug3AH4sHy6YstzDpkiXuNT3Z8CQWjdKu8YCzSCJ0abhD4NRzh-cSCAy9VarKULt-5LbNC_yKjUBVRp3IwWD9uYCgZYekc9BeUk3CuICZWyXB9Vd0zTDLMiMb9Z2P6iibvHmshE6OFh6uATx1oPxgtbwcLRRmUc_0lxQsU9icmohUC2xIfDUsBusYkAgq_bP63_BivI4p1R0Jnwv
https://www.cliniclowns.nl/blog/verhalen/het-is-lastig-zo-lang-stil-te-liggen-voor-een-infuus
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Vrijwilliger José 
 “Ik vind dat kinderen niet ziek mogen zijn, 
maar helaas kunnen we daar niets aan 
veranderen.” José (46) is al elf jaar vrijwilliger 
voor CliniClowns en daar is ze trots op. “Wel 
kunnen we deze kinderen momenten van 
ontspanning en plezier geven. En dat is 
precies wat CliniClowns doet. Dat ik hieraan 
mag bijdragen vind ik geweldig.”  
Lees het inspirerende verhaal van José 
op http://bit.ly/2J8eIEl 

 
Vrijwilliger Leendert 
Leendert (59) zag in de bioscoop de film Patch Adams, over een arts die zijn patiënten als 
clown benaderde. Ter plekke besloot hij donateur te worden van CliniClowns en inmiddels is 

hij ook al 15 jaar vrijwilliger.  

 “Wat me bijzonder is bijgebleven is een 
ontmoeting in het ziekenhuis tussen een echtpaar 
wiens dochtertje was overleden en twee clowns. 
Het meisje was lang ziek geweest en elke keer als 
ze in het ziekenhuis lag, had ze veel plezier met de 
clowns. Haar ouders waren daar zo dankbaar voor. 

Ze deelden hun verhaal met de clowns. Lichtvoetigheid en intens verdriet kwamen samen. Dat 
was ontroerend. Voor mij bevestigde het hoe betekenisvol het werk van CliniClowns is." 

Lees het hele verhaal van Leendert en nog meer inspirerende verhalen op onze website: 
https://www.cliniclowns.nl/blog/verhalen 

 
In de pers 
Afgelopen maand zijn er weer 2 leuke interviews verschenen in de pers: 

 Hans Karg (clown Boem) werd samen met Benoît Chezeaux (clown Pantalon) gevolgd 
tijdens zijn werk in het Amsterdam UMC en hierover werd een verslag geplaatst in 
DNA, het medewerkersblad van het ziekenhuis. Bekijk het artikel hier. 

 Ellen Ter Braak (clown Pom) werd geïnterviewd door SER Magazine, een maandelijkse 
uitgave met nieuws en informatie over de Sociaal Economische Raad en de Stichting 
van de Arbeid.  Bekijk het artikel hier. 

 
 
 

https://bit.ly/2J8eIEl?fbclid=IwAR3yyMry0YNLyoXMxNHEWngXGiq9JLAMAzNKoENp7rm4of1XYTD33gBWiHk
https://www.cliniclowns.nl/blog/verhalen
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/leuke-interviews-in-ser-magazine-en-dna/dna-hans-karg-en-benoit/
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/leuke-interviews-in-ser-magazine-en-dna/sermagazine_ellen-ter-braak/
https://www.cliniclowns.nl/blog/verhalen/ik-geef-de-indrukwekkende-verhalen-over-cliniclowns-door
https://www.cliniclowns.nl/blog/verhalen/ik-voel-me-een-deel-van-cliniclowns
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WIST JE DAT 
Goodhabitz ook heel leuke en ontspannende trainingen heeft, zelfs voor in de vakantie? 

 

Had je je nog niet aangemeld om onze online trainingen te volgen? Dan heb je onlangs een 
nieuwe uitnodiging gekregen. Heb je daar nog vragen over, we horen het graag! 

 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
I.v.m. de zomervakantie, zal de eerstvolgende nieuwsbrief eind augustus verschijnen. Mochten 
er dringende nieuwtjes zijn in de aankomende twee maanden, dan zullen deze op intranet 

geplaatst worden. Fijne zomer!  

 

 

https://intranet.cliniclowns.nl/

