
 

 

Vrijwilligersnieuws augustus 2019 
  
 

NIEUWS 

Vrijwilligers vertellen 
Vragen, complimenten, een niet werkend linkje. CliniClowns krijgt dagelijks tientallen 
berichten via Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Webcare-vrijwilligers als Peggy van 
Bakel en Esmée ter Steege zitten klaar om vragen te beantwoorden, misverstanden op te 
lossen of weetjes te delen. In deze blog op onze website vertellen ze er meer over! 
 

  
Peggy van Bakel 
 

Nieuwe vrijwilligers gezocht 
Ben of ken je iemand die graag vanuit huis aan ons werk wil bijdragen door contact te hebben 
met onze achterban op social media of telefonisch?  
 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die het Webcare en Happy Call team willen komen 
versterken! Lees er meer over op onze website: vacature Happy Call en vacature Webcare 
 

Alpentocht 2019 – volg de volgs van Conny Anders! 
Na maanden van voorbereiding is het volgende week zaterdag 7 september dan eindelijk 
zover! Ruim 500 fietsers, wandelaars en hardlopers gaan naar de top van de Col du Galibier in 
Frankrijk. Alle deelnemers van deze 7e editie van de Alpentocht hebben een 
gemeenschappelijk doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor CliniClowns. Het dorp Valloire 
wordt van 3 t/m 8 september omgedoopt tot het Alpentochtdorp, bekijk hier een filmpje van 
de voorbereiding. 

https://www.cliniclowns.nl/blog/verhalen/wie-beantwoordt-jouw-vraag-op-social-media
https://www.cliniclowns.nl/wie-zijn-we/werken-bij/vrijwilliger-happy-call
https://www.cliniclowns.nl/wie-zijn-we/werken-bij/vrijwilliger-webcare
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/__trashed/whatsapp-video-2019-08-30-at-09-36-36/
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In de grote Alpentochttent (het Alpentochthuis) worden diverse activiteiten voor de 
deelnemers georganiseerd. Zo is er op woensdagavond een welkomstborrel, op 
donderdagavond het openingsfeest met de Leuk dat je d’r bent band. Op vrijdag is er een 
pasta-avond met pubquiz en zaterdag starten vanaf 5.30u de eerste deelnemers aan de zware 
beklimming van de Col du Galibier. En na de geweldige prestatie die iedereen levert, is er 
zaterdagavond een BBQ en het slotfeest waarop de cheque met de (voorlopige) eindstand zal 
worden getoond. En ook de locatie voor volgend jaar zal worden onthuld! 

Meegenieten van de sfeer? 
Natuurlijk is ook dit jaar Conny Anders weer de Alpentochtgastvrouw. Wil je meegenieten van 
de sfeer in Frankrijk? Van wo t/m za kan je op intranet haar vlogs bekijken! Mis het niet! 

 

We wensen alle vrijwilligers die meehelpen en alle deelnemers heel veel succes en vooral 
veel plezier in Frankrijk! 

 
TERUGBLIK 
 
Vrijwilliger Ellen loopt de Stubai Trail voor CliniClowns 
Naast het geven van voorlichting en het in ontvangst nemen van cheques, heeft Ellen Bakker 
uit Overijssel eind juni een hele andere uitdaging aangegaan! Lees hier haar ervaring: 

Op donderdagochtend heel vroeg stond ik klaar met al mijn tassen om naar Oostenrijk af te 
reizen met Mark en Sabine (de begeleiders van Loop voor Cliniclowns). Harald en Bas (de echte 
bikkels die 35 km zouden gaan lopen) waren al een paar dagen eerder vertrokken. 

Donderdagavond aangekomen hebben we gezellig een schnitzel met elkaar gegeten en elkaar 
een beetje leren kennen. Ik had Bas wel veelvuldig op whats app gesproken maar nooit in 
levende lijve gezien. De klik was er wel , want we hadden namelijk allemaal hetzelfde doel: die 
berg oprennen: Mark en Sabine de 66 km trail, Bas en Harald de 35 km trail en ik de 19km trail. 
Er was ook nog een 8 km trail.  

https://intranet.cliniclowns.nl/


 

 

3 

 

Vrijdag hebben we een hele relaxte dag gehad met wat site seeing en voor Mark en Sabine al 
wat rustmomenten omdat zij al om 0.00 uur de start hadden in Innsbruck. De dag stond ook in 
teken van alles verzamelen en goed inpakken, want de trail heeft bepaalde verplichtte 
onderdelen die je mee moet nemen de berg op. Denk aan verbandjes, alarmfluitje, regenjack, 
stokken, mitella, handschoenen en muts. Ja want de laatste paar km loop je in de sneeuw de 
gletsjer op. 

 

Vrijdag 23.00 hebben Bas, Harald en ik de echte diehards met de auto weggebracht en konden 
daarna wel nog wat uurtjes slaap pakken.  Zaterdagochtend waren we natuurlijk vroeg wakker 
en de zenuwen sloegen toe. Gelukkig hadden we een fijn filmpje van Sabine ontvangen waarop 
ze de zonsopgang in de bergen liet zien en wat tips gaf over eten wel en niet meenemen. Bas en 
Harald zijn om 9uur gestart en ik om 10uur. Gelukkig kwam ik in de bus naar de startplaats al 
een Nederlandse dame tegen waarmee ik het goed kon vinden en we een beetje afleiding 
hadden tot de daadwerkelijk controle van onze tassen en het startsignaal. Na het lied Highway 
to hell (ja lekker opbeurend) ging ook ik tussen de koeien eindelijk van start. 

Wat was het gaaf!!!, wat was het zwaar en wat was het prachtig mooi en gezellig onderweg. 
Rennen konden we maar 2 km denk ik, de rest was toch echt klimmen als een berggeitje. Om 
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14 uur kreeg ik telefoon van Bas dat ze uit de race waren gehaald. Zo balen! Ze hadden een 
checkpoint niet op tijd gehaald en voordat ze er erg in hadden zaten ze al in de bus naar het 
dal. Toen ze me belden zaten ze al aan het bier.  

Nog meer gedreven om de top te halen ging ik verder. Ik zou eigenlijk 15.30 uur binnen moeten 
zijn om de medaille op te halen, maar die tijd ging ik niet meer halen. Bij het laatste checkpoint 
dacht ik even dat ik bij de finish was , omdat ik koe- bellen hoorden en een speaker over boxen. 
Bleek ik bij dat punt nog twee kilometer de gletsjer op te moeten.. en dat was geen vlakke 
weg.. Ik gebeld met onze begeleider Mark (die ik onderweg wel ben tegengekomen) en even 
overleg gehad. Hij was zelf helemaal kapot en Sabine was ook nog steeds niet binnen. Daarna 
gaf hij aan dat hij meer dan 1 uur over dat laatste stuk had gedaan en ik stond om 17.00 
onderaan de berg. Ik heb besloten eruit te stappen en mocht wel met de gondel naar boven om 
de top en de finish te bekijken.  

Kortom: Wat een beleving en wat een topteam hadden we. Maar vooral ook mooi dat we meer 
dan 9.000 euro hebben opgehaald voor Cliniclowns. Het voelde voor mij als een cadeautje 
vanuit de Cliniclowns voor mezelf. Nu 5,5 jaar vrijwilliger met nog vele jaren te gaan! 

 

Acties uitgelicht 
Jaarlijks worden er zo’n 850 acties voor CliniClowns georganiseerd. In 2018 waren de 
inkomsten ruim € 350.000. Een geweldige bron van inkomsten en leuk om eens stil te staan bij 
de initiatieven van onze ‘actievoerders’. Hierbij 2 acties uitgelicht: 
 
Mevrouw van Bodegom is 90 jaar en hartstikke fit. Ze heeft haar hele leven een hekel gehad 
aan clowns, maar CliniClowns vindt ze te gek! Haar grote hobby is koken. Zo is ze erbij 
gekomen om een actie te voeren voor CliniClowns. Ze organiseert 4 dinertjes voor elke keer 4 
personen. Ze kookt zelf. De gasten betalen 25 euro en het totaal opgehaalde geld is voor 
CliniClowns. Een superleuk idee en dat vinden wij natuurlijk heel fijn!  

 

We kregen laatst een telefoontje van een juf uit groep 1 en 2. Ze vertelde dat ze het in haar 
klas had over gezondheid. Ze vroeg aan haar klas wat je nou kan doen om het zo fijn mogelijk 
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te maken voor een kind als hij/zij in het ziekenhuis ligt. Waarop een jongetje riep: “Door de 
CliniClowns!”. De juf vond het zo leuk dat hij dit zei, dat ze de rest van les aan CliniClowns 
hebben besteed. Ze hebben filmpjes gekeken en het er samen over gepraat. En nu willen ze 
samen iets doen voor CliniClowns. Ze hadden wat ideeën bedacht en hebben uiteindelijk 
besloten om het klassenpotje met een aanvulling aan ons te doneren. Daarbij wilden ze graag 
tekeningen maken voor de kinderen in het ziekenhuis. Ontzettend lief! 

 
 
WIST JE DAT 
 
Onze website kan praten?:-) 
Sinds deze week maakt onze website geluid. Speciaal voor laaggeletterden, mensen met 
taalproblemen of verminderd gezichtsvermogen is er een knop waardoor alle tekst opgelezen 
wordt. Die staat op een (voor hen) herkenbare plek en zodra je erop klikt wordt de titel + de 
tekst voorgelezen. De snelheid kun je zelfs bepalen. Zo’n 2-8% maakt er gemiddeld genomen 
gebruik van. Wij zijn hiermee alvast klaar voor de toekomst, want dan wordt deze functie  
mogelijk verplicht.  

 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 30 september! 

 


