
 

 

Vrijwilligersnieuws maart 2018 

 

Er gebeurt veel in een maand. Hierbij een overzicht van alle belangrijke nieuwtjes, weetjes en 
oproepjes!  

 
NIEUWS 

 

Nieuwe collega! 
Ik ben heel bij jullie te kunnen vertellen dat ik vanaf vandaag een nieuwe directe collega heb! 
Kitty Bosman zal vanaf maart 2 dagen in de week en vanaf april 3,5 dag in de week werkzaam 
zijn als Coördinator Vrijwilligers. Samen zullen wij verder gaan werken aan de plannen voor 
vrijwilligers de aankomende jaren, uiteraard samen met jullie. Op 21 april tijdens de 
Vrijwilligersdag kunnen jullie persoonlijk met haar kennismaken, maar nu stelt Kitty zichzelf 
graag al even aan jullie voor. 
 

Hallo nieuwe collega’s, 
 
Mijn naam is Kitty Bosman en ik ga met ingang van 19 maart als coördinator vrijwilligers voor 
CliniClowns werken. Ik leef met mijn partner Frans en onze hond Cita in Houten. Ik ben geboren 
en getogen in Amsterdam en woon nu al 16 jaar met veel plezier in Houten. Ik word gelukkig 
van in de natuur zijn en daar is Cita ook erg blij mee want ze is een jachthond en ze moet veel 
rennen en buiten zijn. Ik houd van koken, eten en drinken met vrienden en familie, van  
reizen, lezen, cultuur en muziek.De leidraad en drive in mijn leven is mijzelf ontwikkelen  
en ervaring en inzichten delen met anderen zodat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
mensen en organisaties.  
 
Mijn werkervaring ligt voor een groot deel in de zakelijke dienstverlening en de juridische 
wereld. Ik heb daarin verschillende functies bekleed.  
Voor mij was steeds de vraag: Wat moet er gedaan worden om te zorgen dat mensen floreren 
in hun werk, dat we het fijn hebben met elkaar, dat we groeien met elkaar binnen een 
organisatie? Als ik nu terugkijk was ik daar aan het begin van mijn loopbaan behoorlijk naïef in 
(dat is wel 40 jaar geleden...) maar de drive is gebleven. Via het pad van Human Resource 
Management, en verschillende opleidingen op gebied van persoonlijke en professionele 
ontwikkeling, heb ik steeds meer ervaren waar de belemmeringen en waar de kansen liggen in 
het samenwerken met elkaar. 
 
In 2015 heb ik de omslag gemaakt naar Non Profit en met name de organisaties die zich richten 
op kwetsbare kinderen. Ik heb veel ervaring opgedaan in mijn rol als vrijwilliger en regio 
coördinator vrijwilligers bij War Child en ook als vrijwilliger bij Duchenne Heroes. Ik heb ervaren 
hoe belangrijk en essentieel de inzet van vrijwilligers is. Het is mijn intentie om in mijn rol als 
coördinator vrijwilligers samen met Marit jullie zo goed mogelijk te faciliteren en te inspireren. 
CliniClowns is voor mij niet zomaar een organisatie.  



 

 

 

Uit eigen ervaring weet ik hoe geïsoleerd een kind kan raken dat ernstig ziek is. Hoe belangrijk 
is het dan dat je even kunt vergeten hoe ziek je bent en dat je aan het lachen of huilen wordt 
gemaakt? Ik kijk er erg naar uit om jullie te ontmoeten! 
 

 
 

Vrijwilligersdag 21 april 

De uitnodiging volgt snel dus houd je brievenbus in de gaten! 

Deze dag zal vooral inspirerend en informerend zijn; we nemen jullie  graag mee in hoe 

vrijwilligerswerk bij CliniClowns er in de toekomst uit gaat zien en er zal uiteraard genoeg 

gelegenheid zijn om in gesprek te gaan met elkaar en vragen te stellen. We zien jullie allen 

graag! 

 

Met Nop en Neel op de Downpoli 

“Een kind met Down is het mooiste geschenk dat je kunt krijgen”, hoor ik in het Alrijne 

ziekenhuis in Leiderdorp. Ik loop een dagje mee op de Downpoli, waar kinderen met Down één 

keer per jaar een volledige check-up krijgen. Noem het een soort ‘APK’. Ouders en kind hebben 

hier 5 tot 6 afspraken op 1 dag, van de kinderarts tot de logopedist en van de KNO-arts tot de 

fysiotherapeut.  De specialisten werken samen in het belang van het kind. 

De uitspraak komt van een één van de twee moeders, die vandaag als vrijwilliger mee helpen. 

Deze ‘contactouders’ hebben zelf een kind met Down. Ze zorgen niet alleen voor de koffie en 

thee, maar vertellen ook over hun ervaringen. Je ziet hoe waardevol dat is, dat ouders het fijn 

vinden er met elkaar over te praten. De acceptatie in de eerste fase, hoe het is om een 

opgroeiend kind met Down te hebben, wat jonge ouders te wachten staat. 

Clowns Nop en Neel spelen de hele middag op deze bijzondere plek, die dankzij het initiatief 

van kinderarts Michel Weijerman tot stand is gekomen. Michel en de clowns kennen elkaar al 

20 jaar. Hij noemt CliniClowns ‘de olie in de poli’. 

Er zijn vandaag 6 kinderen en hun ouders. De 11-jarige Luke, baby Ise, peuter Albert van 3, 

Annebel die al begint te puberen. Het valt me op dat het een divers gezelschap is: een 

boerengezin uit Barneveld, een jong stel uit Zeeland, een moeder die met laptop en aktetas 



 

 

 

gehaast binnenkomt. Het hebben van een kind met Down verbindt, zie ik in deze gezellig 

aangeklede wachtruimte. 

Met Annebel is het eerst lastig contact maken. Nop en Neel kennen haar nog van vorig jaar, 

toen hebben ze met haar bij de lachspiegel gespeeld. Die draad pakken ze nu weer op. En kijk: 

Annebel gaat voorzichtig meedoen. Kun je je tong naar het puntje van je neus brengen? Neel 

probeert het, maar het lukt niet. Annebel doet het voor: eerst naar voren, en dan omhoog. Ah, 

zo! Haar vader geniet. Hij vertel dat Annebel op het speciaal onderwijs niet zo ‘gehaaid’ is, zich 

makkelijk laat overrulen door de wat sterkere kinderen. Gelukkig gaat het steeds beter. 

Luke kent ons waarschijnlijk van het Circus, want hij roept ‘CliniClowns!’ zoals de 

burgemeester dat altijd doet. Met het nemen van regie heeft Luke geen enkele moeite: op zijn 

commando moeten de clowns in de lucht springen. Hij roept ‘1,2,3, actie!’ Als Nop en Neel 

springen, vraagt hij om applaus. En iedereen in de poli klapt mee. 

Met de kleintjes is het spel weer anders. Zachter, kleiner. Een kiekeboe-spelletje met Ise. Een 

dans met sjaaltjes voor Joep. Bellenblazen bij Albert en Annebel. Ademloos kijken ze naar de 

belletjes, maar natuurlijk moeten ze ook worden stukgeslagen. 

Spelen voor kinderen met Down is niet altijd makkelijk, vertelt Annelie. Ze vinden clowns vaak 

spannend, snappen niet wat er achter ‘de neus’ zit.  Hier is er de hele middag de tijd om het 

spel langzaam op te bouwen. De kinderen komen tussen de afspraken door steeds terug op de 

poli. Het contact kan daardoor verdiepen, en de aanvankelijk schuchtere Annebel geeft 

uiteindelijk bij het uitzwaaien iedereen een dikke knuffel. 

Dat we hier serieus worden genomen en van toegevoegde waarde zijn, blijkt niet alleen uit de 

verhalen van de ouders, maar ook uit de nabespreking met de specialisten. Mirjam en Annelie 

schuiven aan om hun bevindingen te delen. Mooi om te zien hoe de artsen de observaties van 

de clowns herkennen en meenemen in hun analyse. 

Een bijzondere doelgroep, een bijzondere plek. En goed dat we daar zijn. 

  

https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2013/07/Alrijne2.jpg


 

 

 

Wat zijn we trots! Mooie cijfers 

2017 zit erop en de eindrapportage van het eerste online impactonderzoek is af. Van alle 

CliniClowns programma’s is een kort rapportje gemaakt, waarin je kan lezen hoe bezoekers de 

activiteit waarderen en welke effecten zij hebben ervaren. Deze rapportjes zijn op intranet te 

vinden in dit bericht. 

Hieronder heel kort een overzicht van het aantal respondenten en het rapportcijfer per 
programma. 

Dienst/Productie Rapportcijfer Respondenten 

Speel je Mee 8,8 26 

Klein Zintuigen Orkest 8,9 165 

Clown op Bezoek 9,4 86 

CliniClowns App 8,8 37 

Circus Instellingen 9,6 54 

Circus Gezinnen 9,5 228 

CliniClowns College 9,6 36 

 
Toet knuffels: uitverkocht! 
Het is echt waar….we zijn zo goed als door de voorraad Toet knuffels! Mede dankzij jullie 
geweldige inzet, zijn bijna alle Toets verkocht. Dank jullie wel!! 

De Toet sleutelhangers zijn nog wel (veel) op voorraad dus als je deze voor ons wilt verkopen, 
heel graag. Bestel ze gratis en makkelijk via onze webshop: www.cliniclowns.nl/shop 
Log dan even in (of meld je aan) als vrijwilliger. Zie voor instructies de handleiding. 
 
We zijn op dit moment ook bezig om de webshop te vernieuwen, ook qua assortiment. 
Misschien dat we de Toets gaan bijbestellen als hier genoeg interesse voor is. Dan doen we dit 
wel in kleinere hoeveelheden en dan zou de verkoopprijs iets hoger komen te liggen. 

 Jouw mening en ideeën zijn heel belangrijk voor ons, dus vul je ook de vragenlijst in? 
Duurt niet langer dan 5 minuten. Dank je wel alvast! 
Start de vragenlijst 

 

CliniClowns in de media 
 
TV 
Tijd voor Max - Deze uitzending geheel in het teken van CliniClowns is op donderdag 22 maart, 
om 17:10 uur op NPO 1. 
 
Een heel aantal van jullie helpt on mee de donateurs aan de telefoon te verwelkomen. Voor de 

https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/effectmeting-programmas-cliniclowns/
http://www.cliniclowns.nl/shop
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2018/03/Uitleg-webshop-voor-vrijwilligers-2017.pdf
https://pollev.com/surveys/l2nQ9NbPy/web


 

 

 

rest: vergeet niet te kijken! Want het belooft een hele mooie uitzending te worden. Waarin 
nog weer eens extra duidelijk wordt wat het effect is van ons werk en hoe belangrijk dat is.  

Tijd voor MAX gaat mee op pad naar het ziekenhuis. Leef mee met Pien (7 jaar) en Emma (3 
jaar); en zie hoe de CliniClowns even wat vrolijkheid brengen. 

In de studio vertellen Ellen en Hanneke alles over CliniClowns. Ook onze ambassadeur Jack van 
Gelder ontbreekt natuurlijk niet. Astrid Joosten ontdekte de kracht van de clowns tijdens de 
bezoeken aan haar moeder, die jarenlang in een verzorgingshuis voor mensen met dementie 
woonde. Ook Astrid is – als onze ambassadeur - te zien in de uitzending. 

Radio 
Ter gelegenheid van de Week van de Zorg (van 12 t/m 17 maart) is EO radioprogramma Open 
huis een middag mee geweest naar een bezoek van CliniClowns Olga en Sien aan zorginstelling 
de Marke de Meenthoek in Huizen. De videoregistratie van dit bezoek kan je hier terugkijken 

en het radio item is hier te beluisteren : EO Open Huis – radio 

De kranten 
In de Limburgse kranten heeft de afgelopen maand een mooi artikel gestaan over CliniClowns  

CliniClowns_2018-02-21_Via_Horst_a_d 

Zaterdag 17 februari ging de rubriek ‘De perfecte …’ in Sir Edmund over het vak CliniClown. In 
deze rubriek komen allerlei verschillende mensen aan het woord over hun passie of vak. 
Marcel Scholten (alias Waldo) is hiervoor geïnterviewd. Lees vooral ook even het voorwoord in 
het addendum van Chris Buur. 
CliniClowns_2018-02-24_Sir_Edmund_addendum_voorwoord 
CliniClowns_2018-02-24_Sir_Edmund_addendum 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qhFvNrow2u0
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2018/03/OH-2018-03-14-repo-CliniClowns-.mp3
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2013/07/CliniClowns_2018-02-21_Via_Horst_a_d.pdf
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2018/02/CliniClowns_2018-02-24_Sir_Edmund_addendum_voorwoord.pdf
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2018/02/CliniClowns_2018-02-24_Sir_Edmund_addendum.pdf


 

 

 

Nieuwe samenwerking! 
Vanaf januari steunt Druppies CliniClowns met €2,50 per verkocht paar regenlaarsjes. Druppies 
zijn stoere, comfortabele regenlaarsjes gemaakt van 100% natuurrubber met een katoenen 
binnen voering.  

De eigenaren Boaz en Othniël zochten een goed doel om te steunen en kwamen als snel uit bij 
CliniClowns. Zij kozen niet zomaar voor CliniClowns, de dochter van Boaz werd geboren met 
een open ruggetje en lag in haar eerste jaren vaak in het ziekenhuis. Tijdens de 
ziekenhuisopnames kwamen de CliniClowns regelmatig bij haar langs. “Het is al een tijdje 
geleden, maar de bezoekjes van de CliniClowns waren een fijne break op vaak lange 
dagen”,  vertelde Boaz in een interview.  
 
Onze collega Alexandra van den Top haalt haar neus niet op voor het beklimmen van de Mont 
Ventoux. Zij gaat tijdens de Alpentocht deze uitdaging aan op de speciale CliniClowns Boots 
met rode neus van Druppies.  
 
Iedereen kan de regenlaarsjes bestellen in de webshop van Druppies op www.druppies.nl 
 

 
 
 
Leuke actie op ons actieplatform! 
Op dit moment staat het aantal acties op het actieplatform op 258, één daarvan is van onze 
vrijwilligster Daniëlle Flach. Zij organiseert een sponsorloop op SO Bleyburgh waar haar zoon 
op school zit. Op 28 maart gaan de sportieve leerlingen rondjes rennen voor CliniClowns. 
Bekijk de actiepagina van SO Bleyburgh op: https://www.cliniclowns.nl/steun-
ons/scholen/sponsorloop-school  
 
 

 
 
 

http://www.druppies.nl/
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/scholen/sponsorloop-school
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/scholen/sponsorloop-school


 

 

 

OPROEPJES 
 
Familiedag Stichting RETT – 9 juni in Utrecht 
CliniClowns speelt op deze dag 4 keer de voorstelling Post (Klein Zintuigen Orkest). We zoeken 
2 vrijwilligers die deze dag willen helpen, de voorstellingen goed te laten verlopen en de 
gasten welkom te heten en te placeren, checken naamstickers en inschrijfkaartjes, etc. Lijkt 
het je leuk? We horen het graag via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

   

 

 

 

 

 

Marcel Scholten (Waldo) marathon NY – help je mee? 
Hierbij een berichtje van Marcel: 
 
Beste vrijwilliger, 

Na tegenslag met mijn gezondheid in september ben ik inmiddels boven verwachting goed 

hersteld. Zo goed dat ik weer deel uit kan maken van het Chicago marathonteam, samen met 

een aantal loopmaatjes van de New York Marathon 2016. Wij haalden toen het fantastisch 

bedrag op van 139.000. Daar konden heel wat kinderen van bezocht worden. Nu lopen wij 

begin oktober. 

Ook toen stuurde ik een brief met de vraag of jullie mij wilden helpen met de statiegeldactie. 

Een van de vrijwilligers stapte een supermarkt binnen en haalde daar toen 1500 euro op. Met 

nog eens de toezegging dat zij graag CliniClowns voor drie jaar structureel met de 

statiegeldactie wilden steunen! Kleine actie, grote gevolgen. 

Mijn vraag: zou jij je een of twee supermarkten in je eigen buurt willen benaderen met de 

vraag of zij het inleveren van statiegeldbonnen kunnen koppelen aan Cliniclowns? Kost je 

hooguit vijf minuten per supermarkt. 

 In mijn ervaring vinden filiaalleiders het leuk om er aan mee te werken. Ik heb vooral zeer 

goede ervaring met AH's. Jumbo's ook prima. Zij zijn er altijd al op ingericht en hebben allemaal 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl


 

 

 

al een zuil. Wij hoeven alleen een poster af te geven (dat kan eventueel ook digitaal).  En het 

geld op te halen... 

Zou super zijn als je zo een stukje mee wilt lopen met mij. 

 

Waldo 

Voor meer toelichting, zie de bijlage van deze mail. 

 

WIST JE DAT 

 

Olympisch team aan boord! 

Swennia Heij is naast gastvrouw in het CliniClowns College in het dagelijks leven stewardess bij 
de KLM. En ook daar beleeft zij magische momenten. Lees hier haar verhaal! 

 
Eens in je leven ben je een enorme geluksvogel! 
Zo werd ik gevraagd of ik met een geweldige crew mee wilde naar de Olympische Winterspelen 
in Zuid-Korea. Op de terugweg zouden we Team NL inclusief alle Olympische Medailles naar 
huis brengen! 
 
22 februari was het eindelijk zover, we hadden elkaar 2 dagen tevoren al mogen ontmoeten 
tijdens een kennismakingsborrel...maar we hadden het gevoel dat we elkaar al lang al kenden, 
aangezien er al heel veel heen en weer was geappt en gemaild.  
De heenreis was al een feest, zo groter werd het festijn in Seoul. Na aankomst zijn we snel de 
1000 meter gaan bekijken met z’n allen! Hoe geweldig dat we nog net konden zien dat Kjeld 
Nuis heeft gewonnen. Daarna snel naar bed want we zouden de volgende dag met de trein 
naar Gangneung reizen. Een rit van normaal 6 uur, maar gelukkig was er net een hoge 
snelheidstrein aangelegd; de rit duurt nu maar 2 uur. Op het station van Seoul maakten we 
kennis met 2 Koreaanse KLM collega’s. Zij zouden met ons mee werken op de vlucht naar 
Amsterdam. En we wilden hen graag laten meegenieten van al het feesten in het Holland 
Heineken Huis.  



 

 

 

 
Eerst hebben we onze spullen weggebracht in ons capsule hotel, vervolgens gingen we naar het 
Olympisch dorp. Een aantal gelukkigen onder ons hadden kaarten voor curling en de 
massastart schaatsen kunnen bemachtigen. De anderen zijn de wedstrijden gaan bekijken in 
het Holland Heineken Huis. Geweldig genoeg hebben we daar ook nog 2 huldigingen mee 
mogen maken en kregen we als toetje nog een optreden van Direct. De volgende ochtend zijn 
we teruggereisd naar Seoul al waar wij ons in alle rust hebben voorbereid op de vlucht naar 
Amsterdam de dag erna.  
 
Zó bijzonder om alle sporters van Team NL te mogen ontvangen; zelfs het Ukraïnse team zat 
ook bij ons aan boord. KLM heeft er werkelijk alles aan gedaan om een mooi product neer te 
zetten. Zelfs een biertap was aan boord, een ieder werd met champagne onthaald en kreeg een 
oranje goodiebag mee. De vlucht was 1 groot feest en eenmaal aangekomen boven Nederlands 
grondgebied werden we bij Leeuwarden vergezeld door 2 straaljagers. Wat magisch mooi! De 
captain heeft alle sporters inclusief alle begeleiders in het Fries hartelijk bedankt alvorens zij 
zich gingen voorbereiden op de nadering op Schiphol, alwaar het vliegtuig werd onthaald door 
Schiphol Services, Brandweer Schiphol, de Pers en de bus om Team NL rechtstreeks naar de 
huldiging in het Olympisch Stadion te brengen. 
 
Inmiddels zijn we allemaal weer thuis.....maar nog iedere dag denk ik vol trots en met een grote 
glimlach terug aan de ‘once in a lifetime experience.’ 
 
Warme groet 
Swennia 

 
 
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
 
De volgende nieuwsbrief zal half april verschijnen. 


