
 

Vrijwilligersnieuws oktober 2018 
 
Hierbij een bomvolle nieuwsbrief met alle nieuwtjes, leuke oproepjes voor vrijwilligers en 
weetjes weer op een rij! 

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

 

Onze CliniClowns App – help je mee? 
Met de CliniClowns App kunnen zieke en gehandicapte kinderen direct contact hebben met de 
CliniClowns. Op hun mobiel of tablet. Thuis of in het ziekenhuis. Maar ook op instellingen en 
speciale scholen! Dit laatste is bij veel pedagogisch medewerkers en leerkrachten nóg niet 
bekend. Maar… met jouw inzet kunnen we straks nog meer kinderen ook online bereiken. 
 
“Hun eigen momentje met de CliniClowns” 
In de week van 29 oktober ontvangen diverse instellingen en scholen in speciaal onderwijs een 
digitale mailing over de CliniClowns App. Daarin maken ze kennis met Dianne. Een 
enthousiaste leerkracht die moeilijk lerende kinderen regelmatig met de clowns laat 
videobellen (zoals Facetime). “De clowns bouwen via de CliniClowns App steeds meer 
vertrouwen op met de kinderen. Het is voor Quintin, Nefeli en de andere kinderen echt even 
hun eigen momentje met de CliniClowns.”  
 

 
 
Met het verhaal van Dianne en haar leerlingen willen we de doelgroep inspireren om ook met 
de CliniClowns App aan de slag te gaan. De ervaring leert dat zodra iemand ervaart hoe 
bijzonder het online contact is, de app naar meer smaakt!  We merken dat leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers nog niet genoeg bekend met de app zijn en daar willen we graag 
verandering in brengen.  

 
Help je mee bellen? 
Help je ons mee om de mailing aan de hand van een bellijst na te bellen? Het streven is om de 
app op zoveel mogelijk instellingen en scholen op de tablet te krijgen en om te inventariseren 
waar onze contactpersonen nog hulp bij nodig hebben.  
Voordat je gaat bellen, zorgen we natuurlijk dat je zelf de kracht van de app hebt ervaren. 
Videobellen met clowns is echt een bijzondere ervaring!  
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Je krijgt een goede training en een belscript zodat je goed voorbereid de telefoongesprekken 
kunt gaan voeren. Deze training vindt plaats op donderdag 1 november hier in Amersfoort. 
Vanaf de week van 5 november willen we dan gaan nabellen. Dit kan eventueel gewoon 
vanuit huis, maar als je het gezellig vindt ook vanuit Amersfoort. 
Wil je hieraan meewerken? Geef je vóór dinsdag 23 oktober via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
P.S.  maak vast kennis met de app op www.cliniclowns.nl/app 

 
Klussen op de webcam locatie 
In Vorden staat 1 van de webcam locaties waar iedere dinsdag via de app online contact wordt 
gemaakt met kinderen. Deze locatie kan een opknapbeurt gebruiken! Ben je handig met een 
kwast, hamer of naaimachine en wil je een keer komen helpen klussen op een dinsdag, laat het 
ons weten. We streven is om dit dinsdag 6 november voor het eerst te plannen. Wie weet nog 
een andere keer! Aanmelden kan bij vrijwilligers@cliniclowns.nl 

 

 
 

 

10 november  - help je mee bedanken? we zoeken nog vrijwilligers! 
Ter afsluiting van ons jubileum jaar organiseren we van 10 november tot en met 17 november 
2018 een Dank je wel week. Deze week grijpen we aan om iedereen die ons werk mogelijk 
maakt, persoonlijk hartelijk te bedanken. Zonder donateurs,  sponsors, actievoerders én 
partners in het zorgveld, kunnen we ons werk niet uitvoeren.  
 

 
 
Belmarathon in Amsterdam en IJsselstein 
Op zaterdag 10 november houden we de aftrap in de vorm van een belmarathon en hierbij 
hebben wij jouw hulp nodig. Na een korte instructie ga je 2.5 uur bellen op een locatie naar 
keuze (Amsterdam of IJsselstein). Je kunt kiezen voor een ochtend- of een middagshift. 
 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
http://www.cliniclowns.nl/app
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
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Ochtendshift:   van 10:00 tot 13:00 uur 
Middagshift:     van 13:00 tot 16:00 uur 

Heb je zin om met andere vrijwilligers en collega’s van kantoor een paar uur te bellen? Neem 
gerust je vrienden of familie mee! Meld je aan bij Chantal.de.Bly@CliniClowns.nl en vermeldt 
daarbij of je de ochtend of middag wilt meedoen en op welke locatie. 
 

TV-show: ben jij erbij en/of neem je plaats in het belpanel? 

15 december is het zover: de speciale CliniClowns TV show wordt uitgezonden op NPO 1! De 
voorbereidingen zijn al in volle gang en het gaat een bijzondere show worden. Het doel is 
nieuwe donateurs aan ons binden door ons werk weer op een speciale manier onder de 
aandacht te brengen. Om deze nieuwe donateurs in te schrijven, komt er een live belpanel. 
 
Belpanel 
Wil jij ook naast Jack van Gelder nieuwe donateurs verwelkomen in het belpanel? Pak nu je 
kans! Op zaterdagavond 15 december vanaf 20:00 uur ben je van harte welkom bij 4DMC in 
IJsselstein. Je krijgt een korte instructie en neemt vervolgens plaats in het belpanel. Daar 
komen alle telefoontjes binnen van nieuwe donateurs. Jij staat ze te woord en registreert de 
gegevens. Er wordt in de uitzending live geschakeld naar het belpanel. Is dit is misschien jouw 
TV moment?  Meld je dan snel aan via Chantal.de.Bly@CliniClowns.nl  (Een aantal bellers 
zullen in beeld komen maar als je dat niet wilt dan hoeft dat niet). 
 
Publiek in de studio 
Alhoewel het belpanel dus live is, wordt de rest van het programma al eerder opgenomen. 
Daar merk je niets van tijdens de uitzending, dus hou dit graag stil. De opname van het 
studiodeel van het programma is op 11 december van 17.00-19.00 uur in Hilversum (aanwezig 
om 16.00 uur). En er is een aantal van de plaatsen in het publiek gereserveerd voor jullie! Dus 
mocht je het leuk vinden om aanwezig te zijn bij de opname van dit bijzondere programma, 
laat het ons dan snel weten via rsvp@cliniclowns.nl (Als er meer belangstelling is dan dat er 
plaatsen beschikbaar zijn, dan zullen we loten). 
 
Als je zowel in het publiek wilt zitten als in het belpanel 
dan kan dat, maar dan kom je op een plek te zitten in het 
belpanel die niet in beeld is. 

 
 
Donateursavonden 2019 – Wie doet er mee?  
Elke maand organiseren we een donateursavond voor 
nieuwe donateurs of voor donateurs die deze avond nog 
niet eerder hebben bijgewoond. Onze gasten nemen we 
mee in de bijzondere werkwijze van de CliniClowns. Aan 
de hand van waargebeurde verhalen, workshops en een 
ontmoeting met een clown ervaren de gasten wat het 

mailto:Chantal.de.Bly@CliniClowns.nl
mailto:Chantal.de.Bly@CliniClowns.nl
mailto:rsvp@cliniclowns.nl
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werk van de CliniClowns inhoudt, hoe onze organisatie werkt en wat de kracht van verbeelding 
is.  
 
Wat doe je als vrijwilliger? 
Je bent (mede) gastheer/gastvrouw voor de genodigden. Je heet de gasten welkom en schenkt 
koffie en thee. Je legt contact en toont belangstelling : waar komen ze vandaan, hoe zijn ze 
donateur geworden? 
De genodigden worden in groepjes verdeeld en je begeleidt een van de groepen door het 
programma van de avond.  Na afloop bedank je de gasten, begeleidt ze naar buiten en geef je 
ze een leuk cadeautje mee. Daarnaast is er een vrijwilliger Voorlichting die de gasten d.m.v. 
een ludieke quiz meeneemt in ons werk.  
 
Het programma start om 19.30 uur. Voorafgaand eten we gezamenlijk met het team en nemen 
we het draaiboek door. Je bent op een avond van ongeveer 18.00-22.30h aanwezig op ons 
kantoor in Amersfoort. Voor 2019 kun je je inschrijven voor één of meer van de volgende data:  
 
Donderdag  24-01-2019 
Dinsdag  05-03-2019 
Donderdag 04-04-2019 
 
Wil je meer weten over de invulling van de avond of je aanmelden? Neem dan contact op met 
Detty Kerkstra, bereikbaar op detty.kerkstra@cliniclowns.nl of 06 106 305 00.  
Ken je donateurs die je ook een kijkje in de keuken gunt? Via onze website kunnen donateurs 
zich bij ons aanmelden: https://www.cliniclowns.nl/wie-zijn-we/kijkje 

 
 
New York Marathon – binnenhalen van onze lopers! 
4 november is het weer zover en zullen weer 11 Hardloophelden de New York Marathon gaan 
lopen voor CliniClowns! 
Op 7 november zullen ze allemaal weer veilig landen en willen we hun graag een ‘helden- 
onthaal’ geven op Schiphol. Wie wil ons op 7 november om 8:30 uur mee helpen met het 
verwelkomen van halen van onze helden?  Uiteraard daarna nog even koffiedrinken met z’n 
allen! Laat het weten via vrijwiligers@cliniclowns.nl 
 
 

 

mailto:detty.kerkstra@cliniclowns.nl
https://www.cliniclowns.nl/wie-zijn-we/kijkje
mailto:vrijwiligers@cliniclowns.nl
https://www.loopvoorcliniclowns.nl/nym-2018/inschrijfformulier/
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NIEUWS 
 

Loterij voor CliniClowns - Raffld 
CliniClowns is één van de goede doelen van een nieuwe online loterij: Raffld! 
Raffld helpt je fantastische momenten met vrienden en/of familie beleven door je de leukste 
trips en experiences te laten winnen. Iedere week wordt er een prijs voor vier personen 
verloot. En het mooie aan Raffld is dat je niet alleen voor jezelf speelt: de helft van de kosten 
van je lot kun je doneren aan een goed doel van jouw keuze, waaronder dus CliniClowns. Win-
win! Neem een kijkje op https://www.raffld.nl 
 

 
Facebook Fundraiser voor CliniClowns! 
Sinds februari dit jaar staat Facebook Fundraiser aan, een Facebook module die mensen 

aanjaagt donaties te vragen voor een goed doel voor hun verjaardag. We hebben met deze 

(gratis) module, waar wij geen energie in hoeven te stoppen, inmiddels 10.000 euro 

opgehaald! Wil je ook op een laagdrempelige manier geld inzamelen voor CliniClowns, kijk dan 

op onze Facebook pagina bij ‘inzamelingsacties’. 

 

 

 
Er komen nieuwe Toet knuffels! 
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrieven, zijn we zo goed als door de voorraad Toet knuffels 
heen, mede dankzij jullie geweldige verkoop de afgelopen jaren! 
Op veler verzoek hebben we nieuwe knuffels besteld, met ons nieuwe logo. We verwachten de 
nieuwe Toets half december weer in de webshop te hebben staan. Mocht je zelf thuis nog 

https://www.raffld.nl/
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knuffels hebben en denk je ze niet meer te kunnen verkopen? Wil je ze dan naar onze 
webshop sturen? Dan kunnen andere vrijwilligers de Toets nog 
verkopen. Het adres is: 
CliniClowns  
Antwoordnummer 16076 
5280 VJ Boxtel 
 
De Toet sleutelhangers zijn er nog wel volop! Je kunt ze kosteloos 
bestellen in de webshop (wel even inloggen met je account, of er 
eentje aanmaken). 

 
 
 
TERUGBLIK 
 

29 september trainingsdag -  inspirerende dag! 
 
29 september…… We hebben er met zijn allen een goede en mooie dag van gemaakt!  
Een dag vol interactie rond de thema’s communicatie en presentatie.  

Coen nam ons mee in de laatste ontwikkelingen:  waar willen we naar toe als Speler in de 

Zorg? Wat helpt ons daarbij? Welke successen zijn er te vieren en welke evenementen komen 

eraan? Een mooi voorbeeld is de Alpentocht.  

Charlotte, onze collega van afdeling Oor (Onderzoek, Ontwikkeling en Relaties) en tevens 

Clown, nam ons mee in het onderzoek naar effecten en resultaten van het werk van de Clowns 

en schetste de veranderingen in het werkveld. Ze vertelde een prachtig verhaal over een van 

haar ervaringen als Clown. Muisstil waren we…… 

Marieke, onze collega van Communicatie liet ons zien hoe het Wonderwater pr event is 

verlopen en vertelde over de campagne de Kracht van Verbeelding. De flesjes Wonderwater 

zijn inmiddels te koop in de Webshop en kunnen door jullie als vrijwilligers besteld worden om 

te verkopen op braderieën, scholen etc. 

De workshop van Patrick van Gils: Vertel op jouw manier het CliniClowns verhaal! 

Met zijn humor, oprechtheid en professionaliteit heeft hij ons allemaal laten lachen, nadenken 

en werken met elkaar. Hij heeft ons een simpel format uitgelegd met de bouwstenen voor je 

verhaal.   

 

http://www.cliniclowns.nl/shop
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Na de lunch is collega Miranda met ons aan de slag gegaan. Hoe om te gaan met weerstand 

en lastige situaties? Wat is eigenlijk weerstand: wat gebeurt er dan met jou? Hoe reageer je 

en is dat dan een effectieve reactie….. of kan het ook anders? Na een leuke en inzicht gevende 

oefening was het uur al weer voorbij. We hadden nog wel even door willen gaan maar daar 

was Jaap Vriend van de Vrijwilligersacademie al die stond te trappelen om te starten met zijn 

Theatercollege: De negen Open deuren van Communicatie. Met zijn droge humor en 

prikkelende vragen werden we geconfronteerd met de lastige issues in communicatie. Als 

theatermaker en trainer wist hij situaties hilarisch te verpakken in mooie verhalen en 

tegelijkertijd lukte het hem om ons flink mee te laten denken en werken. 

en toen was het….. 16.30 uur. Hoogste tijd voor een hapje en drankje. Voldaan verlieten we 

het pand.  Wij hopen dat iedereen een waardevolle dag heeft gehad! 

Heb je deze dag helaas moeten missen? We informeren je later dit jaar wanneer en in welke 

vorm je alsnog de sessies kunt bijwonen! 

 
Alpentocht: het was geweldig, bedankt! 
Zoals jullie waarschijnlijk niet ontgaan is, heeft op 22 september de 6de editie van Alpentocht 
plaatsgevonden. Dit jaar voor het eerst helemaal voor en door CliniClowns. Tijdens een 
geweldig weekend hebben 340 helden de top van de Mont Ventoux bereikt. We zijn trots op 
onze toppers die deze berg fietsend, wandelend en hardlopend hebben beklommen.  
 
We willen graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit fantastische 
weekend! Inmiddels staat de teller op € 235.316,73 en er komen nog steeds donaties binnen.  
 
Was je er niet bij en wil je weten hoe het was? Kijk dan hier de mooie aftermovie: 
https://youtu.be/vmonH1bXt2Y  
 
Ook kun je alle gemaakte foto’s zien: 
https://www.flickr.com/photos/ellofotografie/sets/72157701505204425/ 
 

 
 
 
Alpentocht 2019 – Vooraankondiging 
Volgend jaar op 7 september is er weer de CliniClowns Alpentocht! Ook dan kunnen we niet 
zonder jullie hulp! Er komt nog een oproep met alle uitleg in de nieuwsbrief, maar ben je alvast 

https://youtu.be/vmonH1bXt2Y
https://www.flickr.com/photos/ellofotografie/sets/72157701505204425/
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nieuwsgierig of wil je je bij voorbaat al aanmelden? Bekijk dan de ‘teaser’ 

hier https://youtu.be/ip5igCY6mSA en/of meld je aan via vrijwilligers@cliniclowns.nl. 
 

 
50+ plus beurs 
Van 18 t/m 22 september vond de 50+ beurs plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Over 
belangstelling hadden we niet te klagen! Wat was het druk in onze stand en wat een positieve 
sfeer en energie! De beeldjes waren niet aan te slepen….. 
Dankzij alle vrijwilligers hebben we heel veel beeldjes verkocht (zo’n 600) en veel gegevens van 
potentiële donateurs verzameld. Geweldig bedankt allemaal! 
 
  

 
 
 

WIST JE DAT: 
Er veel nieuwe filmpjes zijn over ons werk?  
En dat we alle materialen die jullie nodig hebben om je werk te doen en om over ons te 
kunnen vertellen op 1 centrale plek gaan zetten zodat het voor vrijwilligers makkelijk is alles te 
vinden? Jullie horen hier snel meer over! 

 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief zal half november verschijnen.  

 

 

https://youtu.be/ip5igCY6mSA
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl

