
 

 
Vrijwilligersnieuws oktober 2019 

  

 
Uitnodiging 13 december – unieke kans en afsluiting van het jaar! 

Michael Christensen – grondlegger van de clown in de gezondheidszorg komt in december 
naar Nederland en bezoekt CliniClowns om onze hele organisatie (hernieuwd) kennis met hem 

te laten maken. Michael kan als geen ander het belang van het werk van de clowns  
overbrengen en inspireren waarom dit werk er zo toe doet! 

 

 

Daarom nodigen we jullie graag uit voor zijn workshop op vrijdag 13 december a.s. in 
Amersfoort. Naast deze inspirerende workshop, maken we graag van de gelegenheid gebruik 

het jaar met jullie af te sluiten en vooruit de kijken op 2020! 

De tijd en details laten we z.s.m. weten; houdt rekening met een middagprogramma. 
Aanmelden kan via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

 
 
 

NIEUWS 
 
Laatste weken van het CliniClowns College 
Op zondag 24 november ontvangen Juffrouw Kees en Gigi het laatste gezin in het CliniClowns  
College. Daarna sluiten we de deur voorgoed. Ja, ook het kleine deurtje.  
 
Sinds mei 2012 ontvingen wij zo’n 2000 gezinnen in het College, verzorgd door een 
gemotiveerd team van spelers, gastvrouwen- en heren en productiemedewerkers. De 
komende maand breekt voor een ieder zijn of haar laatste College-dag aan. Hopelijk vol 
bijzondere, mooie en ontroerende momenten.  
 
  

https://www.cliniclowns.nl/wie-zijn-we/geschiedenis
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
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De komende maand breekt voor een ieder zijn of haar laatste College-dag aan. Hopelijk vol 
bijzondere, mooie en ontroerende momenten.  
 
We hebben een prachtige tijd met elkaar gehad en we gaan dat vieren met een bescheiden 
feestelijk samen-zijn. Iedereen die met een hapje en een drankje afscheid wil nemen van de 
ruimte, de spelers en de vibes, is welkom op zaterdag 30 november vanaf 16:00u. Om 17:00u 
sluiten we op theatrale wijze daadwerkelijk de deuren van het College. We horen graag of je 
erbij aanwezig bent via college@cliniclowns.nl  

 

 
Minidocu’s voor LINDA.TV 
In dit nieuwe digitale format laten we in 4 (wekelijkse) afleveringen het werk van de 
CliniClowns zien. We volgen per aflevering (circa 8 min) 1 CliniClown vanuit huis en gaan met 
ze mee in hun werk. En laten zo zien wat de impact van ons werk is voor zieke kinderen, 
kinderen met een beperking en mensen met dementie. Wie is deze clown, waarom doet hij/zij 
dit werk? En wat komt er allemaal bij kijken? Wat is een CliniClown eigenlijk? En waarom is dit 
werk zo belangrijk? We zien hoe de CliniClowns samenwerken met zorgprofessionals, die 
vanuit hun vakgebied vertellen hoe de clowns bijdragen aan het beter kunnen uitvoeren van 
hun werk.  Het biedt ons een mooi platform om te laten zien dat CliniClowns professionals zijn 
(en geen vrijwilligers).  
 
De volgende clowns zullen worden gevolgd: 

 Marcel Scholten (Waldo) in zijn werk voor mensen met dementie; 

 Maartje Merlijn (Fief) in haar werk voor kinderen met een beperking (tijdens de 
fysiobehandelingen); 

 Shula Felomina (Zussie) in haar werk voor zieke kinderen in het ziekenhuis; 

 Bas de Man (Hop) in zijn werk voor zieke kinderen in het ziekenhuis en voor kinderen 
met een beperking in de CC App. 

  

mailto:college@cliniclowns.nl
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2019/10/College2.jpg
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En we volgen Bea Westervelt (Biba) tijdens haar bijzondere ochtendritueel voordat ze aan de 
slag gaat in het Radboud kinderziekenhuis. Aan het eind van het filmpje wordt onthuld dat zij 
een baan als CliniClown heeft.  
Dit filmpje wordt de aftrap van de docu’s in de speciale Linda-rubriek Ook 
goedemorgen uitgezonden op 17/11. De overige docu’s staan nu gepland op 28/11, 5/12, 
12/12 en 19/12! 

 
 
Materialen CliniClowns  

Op jullie website zijn er weer nieuwe materialen te vinden! 
- Een update van de huidige presentatie over ons werk. 
- Nieuwe beeldmateriaal: CliniClowns Waldo & Silly spelen op de groep in Peuterdagcentrum 
Amersfoort voor kinderen met een beperking. 
 
In 2020 staat het vernieuwen van een aantal materialen hoog op de agenda.  
In de tussentijd kunnen jullie alle materialen gebruiken die via jullie website zijn te vinden: 
www.cliniclowns.nl/vrijwilligers (onder het blok Materialen) 
 
Beelden CliniClowns app 
Daarnaast delen we hier graag een aantal bijzondere beelden met jullie. Dit zijn beelden van 
de clowns en kinderen, gemaakt tijdens het videobellen via onze App. Beelden die we eigenlijk 
nooit te zien krijgen, maar wel heel bijzonder zijn om te delen. Je vindt zie hieronder in het 
filmpje. 

 

  
 
De clowns zijn vanuit verschillende locaties online op de App, maar ook de kinderen bellen 
vanuit verschillende locaties. Thuis, zorginstellingen, ziekenhuizen, school en zelfs als ze op 
vakantie zijn. Zo belde Lika vanuit Bali met Sjappoo en Makkie. 

Bekijk het filmpje hier 
 
We hopen met deze beelden jullie een kijkje te kunnen geven achter de schermen bij de 
CliniClowns App. De beelden mogen helaas niet voor extern gebruik worden gebruikt, dit i.v.m. 
de privacy van de kinderen die zichtbaar zijn in de video! 
 

 

 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/materialen-vrijwilligers
http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers
https://youtu.be/8LgnTFTgB18
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OPROEPJES 

Alpentocht 2020! Ga jij de uitdaging aan? 
We hebben het in de vorige nieuwsbrief al gemeld: we zijn al weer volop in de voorbereiding 
voor de Alpentocht 2020 en er hebben zich al deelnemers en vrijwilligers gemeld! 

De ambitie voor 2020 is dat we in Val Thorens met nog meer deelnemers de berg opgaan! Dit 
jaar waren het er bijna 500 die met elkaar het eindbedrag van € 374.254 bij elkaar  hebben 
gebracht!! 
 
Wil je als vrijwilliger mee en heb je je nog niet eerder aangemeld, laat het dan snel weten via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl We sturen je na aanmelding een intakeformulier waarin je kunt 
aangeven hoeveel dagen je beschikbaar bent en in welk(e)) team(s) je zou willen meedoen. 
Houd er rekening mee dat je minimaal 3 dagen beschikbaar moet zijn en dat je daar 2 
reisdagen bij moet optellen. In november gaan we de eerste indeling maken. 
 
Wil je als deelnemer mee? Meld je dan ook snel hier aan. De eerste 100 inschrijvers krijgen na 
betaling van het inschrijfgeld een supercool windjack Alpentocht.  

 

 

Kerstkaarten schrijven 
In december valt de CliniClowns-kerstkaart weer op de mat. Voor de mensen die ons op een 
wel heel bijzondere manier (gaan) steunen schrijven we een handgeschreven kerstkaart. Denk 
aan de mensen die CliniClowns in hun testament opnemen of ons steunen met een gift. Heel 
erg bijzonder!  

 
 
Wil jij meehelpen schrijven? Graag! We hebben stapeltjes met 25 kaarten en een tekst die 
daarop geschreven moet worden. Dat kan bij jou thuis of op kantoor. De kaarten liggen op 21 
november klaar om jullie kant op te gaan. Je kunt ook op kantoor aansluiten op 26 november 
of 2 december.  Schrijven kan tot en met 12 december! 
We horen het graag via detty.kerkstra@cliniclowns.nl 
 
 

TOET knuffel en sleutelhangers 
De feestmaanden komen er weer aan! Een uitstekende gelegenheid om onze Toet 
sleutelhangers weer eens extra aandacht te geven om te verkopen. We hebben nog een grote 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://www.alpentocht.nl/2020
mailto:detty.kerkstra@cliniclowns.nl
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voorraad die kosteloos in de webshop te bestellen is voor vrijwilligers (zie 
www.cliniclowns.nl/vrijwilligers bij het blok Materialen en webshop).  
 
Onze voorraad Toet knuffels is nagenoeg op. Een nieuwe voorraad komt er z.s.m. aan. Heb je 
nog Toet knuffels thuis met ons oude logo? Laat het ons even weten via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl. Dan laten we je weten hoe je het beste kosteloos onze kant op 
kunt sturen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WIST JE DAT 

 het Goodhabitz online trainingsprogramma al bijna een jaar draait? 

 er maandelijks een nieuwe training aan het programma wordt toegevoegd? 

 dit geen nepnieuws is?  

 ‘’Nepnieuws herkennen’’ een training van het Goodhabitz aanbod is? 

 nog geen 10% van de vrijwilligers gebruik maakt van het zeer diverse aanbod?  

 degenen die er wel gebruik van maken meer trainingen doen dan in het 
trainingsprogramma staat aangegeven? 

 
Wat denken jullie….is dit nepnieuws? Ga eens op onderzoek uit!  
Het trainingsprogramma per taakgebied vind je hier. 

 
Heb je vragen of kom je er niet uit? Neem even contact op en we helpen je verder! 
 

 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind november. 
 

 

http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://d1teq08v563wcm.cloudfront.net/live/files/Overzicht_trainingen_2019-def.pdf

