
 

 
Vrijwilligersupdate juli 2020 
 
Beste Vrijwilligers, 
 
Voor sommige van jullie is het al ‘grote vakantie’, voor de regio midden start deze vandaag. 
Eind augustus sturen we een uitgebreidere nieuwsbrief maar nu op de valreep toch nog een 
aantal dingen die we graag met jullie delen! 
 
Vrijwilligersdag 2021 
We hebben gewikt en gewogen. Gezien de onzekerheid over een 
tweede mogelijke corona-uitbraak in het najaar hebben we 
besloten om deze dag en het programma in z’n geheel te 
verzetten naar 2021!  
 
Black Volunteersday: zaterdag 17 april 2021 van 13.30h-19.00h 
(Amersfoort). Zet ‘m alvast in je agenda!  
 
Ontmoetingsmomenten 
Nadat we een aantal leuke en leerzame zoommeetings hadden 
gehad met voorlichters over voorlichtingsmaterialen op scholen durfden we het wel aan: een 
training-ontmoetingsbijeenkomst met een grotere groep vrijwilligers via Zoom!  
 
9 en 10 juli was het zover!  De eerste “live” trainingen via Zoom zijn gestart! Met Patrick van 
Gils hebben we een programma voorbereid en dit was de 1e in een reeks die we voor ogen 
hebben. Alle vrijwilligers voorlichting en de vrijwilligers die naar acties gaan en soms (korte) 
voorlichtingen/’praatjes’ houden, waren uitgenodigd.  
 
Het waren 2 heel geslaagde sessies! Leerzaam en inspirerend. Tijdens deze sessies heeft 
Patrick van Gils inspiratie gegeven voor het openen en afsluiten van je verhaal. En was er een 
clown aanwezig aan wie je vragen kon stellen. Vanuit zijn/haar beleving kwamen er mooie 
verhalen en gesprekken op gang. En het was zo leuk om iedereen weer te zien. De 
verbondenheid werd gevoeld, zelfs door het scherm heen! 
 
 Een aantal reacties: 
“Het was weer heel inspirerend en waardevol!” 
“Was goed geregeld allemaal vanavond. En erg leuk!......mede omdat het voor mij veel reistijd 
scheelt, is dit ook een prima manier vond om met elkaar te spreken en deze training te doen” 
“Hartelijk dank voor deze zeer leuke, leerzame en interactieve online trainingsavond, TOP 👍👍” 
“’Het was weer inspirerend! Qua energie (verbinding) en qua inhoud” 
 
Dus reden genoeg om deze sessies voort te zetten!  Na de zomer beginnen we met een 
herhaling van de training van 9 en 10 juli voor degenen die er niet bij konden zijn. 
• donderdagavond 3 september van 19.00-21.00 uur 
• Vrijdagochtend 4 september van 9.30-11.30 uur 
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Dus kon je er niet bij zijn of heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je wel graag 
deelnemen, meld je aan via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 
In het laatste kwartaal van het jaar plannen we een vervolg op deze training en gaan we in op 
de inhoud van ons werk en hoe je ons verhaal kunt overbrengen op de verschillende 
doelgroepen (scholen, bedrijven, etc.). Data volgen! 
 
Call to Action Alpentocht NL Editie !!!  
Help je mee deze speciale editie tot een succes te maken? 
  
We hebben er al veel over gecommuniceerd via aparte mailings en in de vorige nieuwsbrief: de 
Alpentocht NL editie! https://www.alpentocht.nl/2020/hoe-werkt-het 
 
Laten we eerlijk zijn: het loopt nog niet storm met de aanmelding van deelnemers. Dat is ook 
niet zo gek. Het concept is nog niet genoeg bekend en het is nieuw en anders en mensen 
denken misschien: hoe leuk kan dit nu zijn? Ook kan het zijn dat het veel ingewikkelder lijkt 
dan het in feite is. Of het is nog te vroeg en iedereen is nu met vakantie of vakantieplannen 
aan het maken. We weten het nog niet zo goed en zijn het aan het onderzoeken.  
 
We doen hierbij een oproep aan jullie om ons te helpen om anderen te enthousiasmeren of,  
als dat binnen je mogelijkheden ligt,  zelf mee te doen. Een van de vrijwilligers heeft zich al 
ingeschreven en kan al goede tips delen rond Amersfoort! Nieuwsgierig wie dat is? 
https://www.alpentocht.nl/2020/deelnemers  (de 1e  deelneemster op de 2e rij)  
 
We weten allemaal dat het samen iets doen en ervaren een extra dimensie geeft aan een actie 
of event.  Dat geldt natuurlijk al helemaal voor de normale Alpentocht in de bergen. Maar 
kunnen we dat dan ook in deze editie niet voor elkaar krijgen?  Juist nu er meer mensen deel 
kunnen nemen en het veel laagdrempeliger is dan de “gewone” Alpentocht? Want het gaat er 
natuurlijk niet om hoeveel hoogtemeters je maakt, maar vooral dat je deelneemt. Jij bepaalt 
hoeveel je (hard)loopt of fietst en hoeveel hoogtemeters maakt en met wie je dat doet. 
Laat het ons weten als je overweegt deel te nemen maar nog twijfels of vragen hebt!  
Juist als je twijfelt of in het geval je het alleen maar leuk vindt om met een aantal anderen 
samen deel te nemen, kunnen wij misschien ook iets voor jou betekenen!  We kunnen mensen 
aan elkaar koppelen of misschien wel een team vormen.  Als we weten wat er leeft dan 
kunnen we nog een zoom- of live meeting organiseren waarin we jullie extra info en tips 
kunnen geven en waar potentiële deelnemers elkaar alvast kunnen ontmoeten. Stuur een kort 
berichtje naar vrijwilligers@alpentocht.nl en we nemen contact met je op. 
 
Wat kunnen jullie in ieder geval doen? 
1. Deel zoveel mogelijk deze link ! Vooral leuk als je er iets persoonlijks bij zet vanuit je 

verbinding met CliniClowns. 
https://www.facebook.com/alpentocht/posts/3109525712482018 

2. Meld je aan als je wilt helpen anderen te enthousiasmeren. Je kunt deelnemen aan 
een belteam dat binnenkort van start gaat. Laat het weten via 
vrijwilligers@Alpentocht.nl 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://www.alpentocht.nl/2020/hoe-werkt-het
https://www.alpentocht.nl/2020/deelnemers
mailto:vrijwilligers@alpentocht.nl
https://www.facebook.com/alpentocht/posts/3109525712482018
mailto:vrijwilligers@Alpentocht.nl
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CliniClowns weer op TV!  
Hieronder een oproep van collega Frances Kuijs. 
 
Eind dit jaar zijn we onderdeel van het TV-programma ‘De Nalatenschap’, een serie 
afleveringen op SBS6 waarin mensen vertellen over hun nalatenschap. En over de persoonlijke 
band met het goede doel dat zij hebben opgenomen in hun testament. Nalatenschappen zijn 
voor CliniClowns een belangrijke bron van inkomsten. We kunnen niet vaak genoeg 
benadrukken hoe ontzettend bijzonder we deze zeer persoonlijke manier van steun vinden. Ik 
spreek regelmatig mensen die besloten hebben CliniClowns in hun testament op te nemen en 
veelal hebben deze mensen een heel mooi persoonlijk verhaal wat hen tot hun keuze bracht. 
En wat alle schenkers gemeen hebben, is de wens om iets moois door te geven: kinderen in 
een moeilijke gezondheidssituatie weer even kind te laten zijn. En mensen met dementie 
ontspanning en plezier te geven.  
 
Kun je ons helpen? 
Voor dit programma zijn we dan ook op zoek naar mensen die CliniClowns opgenomen hebben 
in hun nalatenschap en zijn/haar persoonlijke verhaal rondom die keuze wil delen. Het wordt 
een hele mooie uitzending en natuurlijk kunnen we vooraf heel goed aangeven hoe dit er 
verder uit komt te zien. Dus: ben of ken jij iemand die ons in zijn/haar testament heeft 
opgenomen en daarover wil vertellen in het programma? Laat het ons weten via mail/ bellen 
of app. Ook voor vragen kan er met mij contact opgenomen worden.  
Dit zijn mijn gegevens, per mail: Frances.Kuijs@cliniclowns.nl bellen of appen via: 06-
48015131. 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne zomer toe! 
 
Hartelijke groet, 
 
Kitty, Marit en Linda 
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