
 

Vrijwilligersnieuws maart 2019 
  

NIEUWS 
 
Koningsdag 2019: CliniClowns spelen voor de koning 
Op 27 april (Koningsdag) bezoekt de koning het mooie Amersfoort. Dan mogen CliniClowns 
natuurlijk niet ontbreken! CliniClowns heeft samen met poppenspeler Leo Peterse (Lejo van 
Sesamstraat) een eigen straat; de Krankeledenstraat.  
De koninklijke familie loopt rond 11.30 uur door deze straat. Samen met Lejo zetten we het 
oudste straatje van Amersfoort op stelten. Een straat vol theater – speciaal voor de koninklijke 
familie. Dit is echt een fantastische kans om CliniClowns onder de aandacht te brengen. De 
NOS zendt de route immers live uit. We houden jullie op de hoogte! 
 

 
Trainingsprogramma 
 
Verslag trainingen 27 en 29 maart 
27 en 29 maart was het zover: de eerste 2 groepen beter de spits af! Het programma van de 
trainingsdag bestond uit 2 onderdelen: uitleg over de online trainingen van Goodhabitz en een 
training van Patrick van Gils ‘Vertel je CliniClowns verhaal’. 
 
Eerst een presentatie van Goodhabitz. Na deze uitleg en toelichting was het voor iedereen 
duidelijk hoe de online trainingen zijn ingedeeld, waar je wat kunt vinden, hoe de opbouw van 
elke training is en hoe je op je eigen manier daarmee kunt omgaan. Een aantal mensen had al 
geëxperimenteerd en na deze uitleg gaan er zeker meer gebruikers volgen! 
 
Daarna door met de workshop ‘Vertel je CliniClowns verhaal’ met Patrick van Gils. 
Het was pittig doorwerken maar werkelijk iedereen heeft zijn persoonlijke verhaal gedeeld 
met de groep. Nieuwe vrijwilligers Pam en Linda (zie verder onder kopje Happy Call) en Richard 
en Rob (beide nieuwe Voorlichters) waren er ook bij!  Het was bijzonder om te ervaren 
hoeveel impact ieders persoonlijke insteek heeft.  
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Veel tips en aanwijzingen om je verhaal te structuren maakten de workshop compleet. Het 
waren 2 geslaagde dagen! 
 

 
 
 
Vervolg trainingsprogramma voor iedereen 
Online trainingen van Goodhabitz: In een aparte mailing zullen we aangeven welke trainingen 
bij welk taakgebied horen. We gaan er van uit dat je die dan in ieder geval volgt. Voor de rest 
staat het gehele aanbod tot je beschikking! Heb je (nog) geen inloggegevens ontvangen? Laat 
het ons weten via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
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Training ‘Vertel je CliniClowns verhaal’: De volgende training staat geplanned op 18 mei. Deze 
training zit al vol maar er komen nieuwe kansen op vrijdagmiddag 14 juni en op 
zaterdagochtend 28 september. We verwachten van alle vrijwilligers dat je deze training dit 
jaar volgt, dus schrijf je alvast in via vrijwilligers@cliniclowns.nl. 

 
 
Vrijwilligersdag zaterdag 13 april 
Geweldig dat vele van jullie je hebben aangemeld voor deze ‘anders dan andere’ 
vrijwilligersdag! Hieronder de laatste (praktische) informatie: 
 
De locatie (Landgoed de Paltz in Soest) is alleen bereikbaar vanaf de parkeerplaats van het 
naastgelegen Hilton Hotel. Daar kun je je auto parkeren. Het adres is: Van Weerden 
Poelmanweg 4-6, 3768 MN Soestduinen. 
 
We hebben een pendelbus geregeld en die vertrekt om 13.45 uur vanaf de parkeerplaats van 
het Hilton naar de villa en rijdt om 19.45 uur weer terug naar de parkeerplaats. Je kunt er ook 
voor kiezen om te wandelen. Het is een wandeling van ongeveer 15-20 minuten. Ben je later 
dan 13.45 uur of wil/moet je eerder vertrekken, dan zul je moeten wandelen. 
We gaan er van uit dat iedereen bij het hele programma aanwezig is. Zo niet, overleg dan 
even met ons.  
 
Voor met name de dames nog goed te weten : Rondom de villa en een deel van de oprijlaan 
ligt grind dus houd hier rekening mee met de keuze van je schoenen… High heels wordt een 
uitdaging en kunnen mogelijk beschadigen.  
 
Wij zijn er klaar voor en kijken er naar uit!  
 
 

Nieuwe TV commercial en campagne CliniClowns 
18 maart is er weer een fondsenwervende campagne gestart. We hebben hiervoor onze 
fondsenwervende TV-commercial vernieuwd; er zijn nieuwe beelden van ons werk voor 
mensen met dementie aan toegevoegd. Deze beelden hebben we enkele weken geleden 
gemaakt in het Sarphatihuis in Amsterdam. Het resultaat kan je hieronder bekijken: 
 

 
 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://youtu.be/nSGocyeadrg
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De commercial zal t/m 7 april te zien zijn op SBS6, SBS9, Net5, Veronica en NPO1, 2 en 3.  
Ook zullen we in deze periode te zien zijn met banners op verschillende websites. Ook op 
social media zullen we fondsenwervende uitingen inzetten.  
Tevens is de commercial te vinden en te downloaden op je USB stick via jullie website: 
www.cliniclowns.nl/vrijwilligers 
(Onder ‘materialen’, ‘digitaal, ‘beeldmateriaal’) 
 

 
Happy Call Team compleet én van start 
Goed nieuws, vanaf 1 april gaan we weer starten met nieuwe vrijwilligers in het Happy Call 
Team! John van den Bosch en nieuwe vrijwilligers Pam van Benthem en Linda Beijert gaan het 
huidige Happy Call team versterken. Pam en Linda hebben hun instructie al gekregen en ook al 
‘live’ geoefend onder de enthousiasmerende begeleiding van Jos Hoekstra. John komt 
daarvoor binnenkort naar Amersfoort. We zijn heel blij dat het team weer compleet is zodat 
onze donateurs weer op een persoonlijke manier bedankt worden voor hun steun!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(foto: vrijwilliger Jos Hoekstra instrueert nieuwe vrijwilligers Pam en Linda voor de Happy Call) 

 
 
CliniClowns strategie in beeld 
In onze nieuwe beleidstekening brengen we in beeld hoe we onze strategie gaan vormgeven. 
Je ziet daarin welke ambities CliniClowns voor de komende jaren heeft en wat er nodig is om 
die realiseren. Het maakt duidelijk welke positie wij willen innemen en van welke doelgroepen 
we afhankelijk zijn. Voor de volledig leesbare versie kijk hier. 

We zien dit beeld als een uitgangspunt voor gesprekken, voor onze (meer)jaarplannen, voor 
innovatie en ontwikkeling. Waarbij wij als medewerkers het fundament vormen voor het laten 
slagen van onze ambitie. We gebruiken dit dus niet als uiting richting het publiek, maar alleen 
intern. 

 

http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2019/03/A3-Strategie-2019-CliniClowns-v9.pdf
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In de Begeleidende tekst bij Beleidstekening wordt uitgelegd hoe je de tekening kunt ‘lezen’. 

 

OVERIGE 
 

Verhalen van onze doelgroep  
Hier weer een kort overzicht met de leukste blogberichten van de afgelopen weken die op 
onze website zijn geplaatst. Mooie verhalen over het werk van de clowns en het effect op onze 
doelgroep! 
 

https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2019/03/Begeleidende-tekst-bij-Beleidstekening.pdf
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Romy 
Vanwege haar moeilijk 
behandelbare astma is 
Romy (8) in het 
ziekenhuis voor een dag 
vol afspraken. Ook gaat 
ze naar het schooltje in 
het ziekenhuis. Eenmaal 

terug op haar kamer vertelt Romy enthousiast over de clowns. “Ik heb ze gezien, terwijl ik in 
het schooltje was”, vertelt ze tegen haar moeder. Opgewonden gaat ze op haar bed zitten. 
Zullen de clowns straks ook nog langs haar kamertje komen? Lees het verhaal van Romy 
op http://bit.ly/2Gnyb2j 

Bep 
Wanneer CliniClown Miep op haar ukelele speelt, beweegt mevrouw Kruimel al lekker mee op 
de melodie. 
Swingend loopt 
clown Annemarie 
naar haar toe. 
‘’Laten we 
dansen,’’ zegt ze 
terwijl ze haar hand 
uitsteekt. Mevrouw 
Kruimel pakt met 
plezier haar hand vast. Met swingende heupen en huppelende voeten, blijkt al snel dat 
mevrouw Kruimel nog steeds de moves heeft van een danseres. Lees het gehele verhaal 
op http://bit.ly/2I56xJ9 

Sjoerd 
Op de kinderafdeling ‘de kikker’ in 
het Wilhelmina KinderZiekenhuis 
klinkt een schel geluid. Het is 
CliniClown Flip die zijn blokfluit 
bespeelt. Nou, blokfluit? Het is 
eigenlijk een meetlat en het klinkt 
voor geen meter. “Het was echt 

heel grappig”, vertelt Sjoerd achteraf. “De clowns konden zelf ook niet hun lach in houden en 
dat maakte het nog leuker.” Lees het verhaal verder op http://bit.ly/2Gn8mQ4 

https://bit.ly/2Gnyb2j?fbclid=IwAR2WklB22fkdPgTHs_832YHjyIURb1C17-A-af0KsD9kvnNmzzLDR8prmLs
https://bit.ly/2I56xJ9?fbclid=IwAR1OA4v3Ouj73xKFWgqqTOeHA2KSQgAY97DGYjLXll1VmmWYTRopC4YM0rY
https://bit.ly/2Gn8mQ4?fbclid=IwAR1_f7iRLfo5PrFcxLV_5T3J7fyLX6J_NyBK7UP-b-eXP_Fss1ni0LYZdtY
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Vrijwilliger Leontien start haar eigen actie 
Leontien is sinds drie jaar vrijwilliger voor CliniClowns. Toen zij vorig jaar in de nieuwsbrief las 
over een statiegeldactie voor CliniClown Waldo voor zijn deelname aan de Chicago marathon, 
was ze meteen enthousiast en besloot ze in actie te komen. Ze ging bij diverse supermarkten 
langs. Toen ze 
in contact 
kwam met 
Jumbo in 
Zwolle was het 
raak. Ze waren 
meteen 
enthousiast 
over het idee, 
maar voor 
2018 zaten zij 
helaas al vol. 
Een eigen actie starten in 2019 kon natuurlijk wel. Leontien mobiliseerde alle Jumbo’s in 
Zwolle zodat zij hun statiegeld konden doneren aan CliniClowns. Met behulp van de 
filiaalmanager haalde ze dit jaar maar liefst €1000 op!   

In 2020 hoopt zij weer in actie te kunnen komen samen met Jumbo. 

 
 
WIST JE DAT… 

We weer nieuwe CliniClowns zoeken?  
Ken je nog mensen die geschikt zijn en auditie 
zouden willen doen, wijs ze dan op de vacature op 
onze website. Aanmeldingen voor de audities 
(motivatie, cv en beeldmateriaal) ontvangen we 
graag uiterlijk 14 april a.s. Het volledige 
wervingsprofiel kun je hier vinden: Werving 
CliniClowns voorjaar 2019 

 
 
 

 

 

 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
i.v.m. Pasen, Koningsdag, de vrijwilligersdag en de voorjaarsvakantie, verschijnt de volgende 
nieuwsbrief half mei. De keer daarop verschijnt de nieuwsbrief weer einde van de maand 
(juni). 

https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2019/03/Werving-CliniClowns-voorjaar-2019.pdf
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2019/03/Werving-CliniClowns-voorjaar-2019.pdf

