
 

Vrijwilligersnieuws november en december 2020 

 
 
Beste Vrijwilligers, 
 
Wat een heftige tijden zijn het. Wat zullen we nog vaak terugdenken aan 2020. Wat hebben 
we veel meegemaakt en juist ook weer niet, door alles wat er niet door kon gaan. Wat hebben 
we veel geleerd over hoe flexibel en innovatief mensen kunnen zijn als het er echt op aan 
komt. Maar vooral: hoe betrokken en loyaal zijn jullie en onze donateurs gebleken. Daar zijn 
we heel dankbaar voor en we gaan dan ook met het volste vertrouwen 2021 in. Eerst nog in 
deze laatste nieuwsbrief van dit jaar mooi afsluitend nieuws, weetjes en oproepjes! 

 

WAT GEBEURDE ER BIJ CLINICLOWNS? 

Nieuwe campagne: Avondspelen 
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een 
nieuwe campagne: Avondspelen. Met deze 
campagne willen we donateurs werven om op 
grotere schaal bedtijdbezoeken mogelijk te 
maken in het ziekenhuis. In een vreemd bed 
liggen zieke kinderen ’s avonds wakker van 
zorgen of angst. Een bedtijdbezoek van 
CliniClowns is dan een lichtpuntje in het donker. 
Met hun spel creëren ze een zorgeloos moment 
voor het slapengaan. Voor een goede nachtrust, die deze kinderen zo hard nodig hebben. We 
gaan op alle mogelijke manieren werven om zieke kinderen deze winter een zorgeloze nacht te 
geven! 

Hoeveel lichtpuntjes verzamel jij? Start ook je eigen actiepagina! 
Voor de campagne rondom de bedtijdbezoeken van CliniClowns hebben we ook een hele leuke 
en super eenvoudige actie opgezet. Deze actie is te vinden op www.cliniclowns.nl/lichtpuntjes 
Doe je ook mee? Vraag je vrienden en/of familie een bedtijdbezoek te doneren. Elke donatie is 
een nieuw lichtpuntje voor zieke kinderen en een brandend lampje in jouw persoonlijke online 
kerstboom!  
 
Ben je benieuwd naar de tv-commercial? Bekijk ‘m hier 
 

 
Programma De Nalatenschap 
Op zaterdag 14 november waren we te zien in het tv-programma De Nalatenschap op SBS 6. 
We hebben een kijkcijferrecord verbroken! Met terugkijken hebben uiteindelijk ruim 228.000 
mensen de aflevering bekeken. We hebben 25 brochure aanvragen gekregen en uiteindelijk 
hebben ook twee mensen aangegeven ons in het testament te willen gaan opnemen. Heel 
bijzonder! Het aantal bezoekers op de website voor nalaten was hoger dan ooit (meer dan 

http://www.cliniclowns.nl/lichtpuntjes
https://youtu.be/QrC1Ruh5uTE
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13.000). Ook bestaande relaties waren zeer geraakt, er is meer dan achtduizend euro 
gedoneerd en ook mensen die ons al in het testament hebben staan, gaven aan dat ze het een 
hele mooie, warme en integere aflevering vonden. 

 
Vrijwilliger Gepco had een mooie rol in het programma. Door 
verhalen zoals dat van Olivier nam hij CliniClowns op in zijn 
testament. “Ik vind het een fijn idee dat ik ook na mijn leven de 
lach doorgeef.” Tevens deelde vrijwilliger Richard zijn 
persoonlijke verhaal. Dit is terug te vinden op onze website. 
 
Heb je de uitzending gemist? Zondag 17 januari om 11:00 uur is 
de herhaling te zien bij SBS 6. Maar je kunt ‘m ook hier 
terugkijken. 

 

 
 
 

 
CliniClowns in de prijzen! 
Mooi nieuws: CliniClowns is verkozen tot populairste 
website van 2020 in de categorie goede doelen! En een 
mooie tweede plek voor beste website. Daar zijn we enorm 
dankbaar voor! Met deze prijs kunnen we nog meer mensen 
bereiken en zieke kinderen, kinderen met een beperking en 
mensen met dementie een glimlach bezorgen. Het 
Nederlandse publiek kon t/m 25 oktober stemmen op zijn 
favoriete websites. De stemmen leiden ieder jaar tot twee 
awards per categorie: beste website en populairste website. 
Op 26 november werden de winnaars bekendgemaakt. 

 
 

CliniClowns op TikTok 
Sinds november zijn we ook op TikTok te vinden! Het team van TikTok 
selecteerde drie goede doelen om mee te doen aan hun challenge  
’30 Days Glow Up’. Met deze challenge worden mensen opgeroepen 
zichzelf uit te dagen door iets nieuws te doen: van gezond eten of 
sporten tot muziek maken of vrijwilligerswerk doen. Als CliniClowns 
spelen we hierop in met video’s waarin clowns Miep (Mies de Waal) 
en Hop (Bas de Man) iemand uit de doelgroep blij maken. Zo maakte 
Miep via het raam contact met een eenzame mevrouw met dementie 
en ging Hop langs bij Sam, een jongen met een beperking. Onze 
filmpjes worden ontzettend goed ontvangen door TikTok-gebruikers 
(veelal kinderen). In een paar weken tijd zijn al ruim 2.000 mensen ons 
gaan volgen en kregen we meer dan 13.000 likes op onze video’s! 

https://www.cliniclowns.nl/blog/supporters/cliniclowns-nemen-een-kind-even-mee-uit-de-ellende
https://www.kijk.nl/programmas/de-nalatenschap/vP3ORZKfne6/seizoen/160678952294/afleveringen/video/cliniclowns/YtwbRxzfjln
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CliniClowns in De Limburger 
We zijn trots op een uitgebreid artikel van maar liefst vier 
pagina’s over ons werk in De Limburger. Miep van der Doelen 
(clown Siets) begon met de interne opleiding in september 
2019. Een jonge CliniClown die heel goed weet waar het 
werk over gaat en veel ervaring opdoet in samenwerking met 
de ervaren clowns. Miep woont in Den Bosch en speelt op 
meerdere plekken in Limburg. Er is nog veel werk te doen in 
de regio Limburg, naast de ziekenhuizen zijn er nog veel 
dementieplekken waar we kunnen starten. Zijn er clowns in 
de regio Limburg? Ja, maar te weinig!  

We willen in de toekomst heel graag uitbreiden met 
clownscapaciteit in die regio. Hopelijk draagt dit artikel bij 

aan nieuwe donateurs, een positieve beeldvorming over het vak van de CliniClown en de 
impact van ons werk. Benieuwd naar het artikel? Lees het dan hier: 
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/meer-dan-een-rode-neus-de-limburger/  

 
WAT DEDEN DE VRIJWILLIGERS? 
 
Ondanks alle beperkingen is er toch veel werk verzet door jullie 
allemaal! 
 
Het Webcare team draaide op volle toeren, zoals de hele 
coronaperiode al het geval is. Geweldig! Daarnaast deden jullie 
dit: mondkapjes verkopen, contact leggen met belangrijke 
relaties voor CliniClowns, donateurs bedanken, statiegeldacties 
starten, voorlichting geven (ja, het gebeurt echt nog af en toe) 
en studenten begeleiden bij profielwerkstukken! 
 
Ook hebben vier van jullie een ware hoofdrol gespeeld in de 
kerstvideo van onze clowns die op Kerstavond op Facebook en 
Instagram zal verschijnen (houd het in de gaten). Jullie zijn van 

alle markten thuis!       
 
 

Training Vertel je CliniClowns verhaal: de kracht van herhaling!  
Deel 5 en 6 van de training “Vertel je CliniClowns verhaal” van Patrick van Gils staan op de 
vrijwilligers website. Bekijk het filmpje en lees de tekst behorende tekst! Bij elke volgende 
nieuwsbrief verschijnen weer twee afleveringen, totdat de volledige training op de vrijwilligers 
website staat. 

https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/meer-dan-een-rode-neus-de-limburger/
https://www.cliniclowns.nl/site/page/trainingsprogramma-vrijwilligers-besloten-nieuw
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Voor degenen die de training live hebben gedaan, zal het 
herinneringen oproepen aan betere tijden. De sfeer zat er 
meestal heel goed in! Voor nieuwe vrijwilligers is het een 
praktische, opbouwende training die je in blokjes kunt doen. 
Heb je vragen of wil je er even over sparren: bel of mail ons via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl 

 
WAAR HEBBEN DE CLOWNS MOOIE MOMENTEN KUNNEN BRENGEN? 

Babbelbox-experiment 
Onlangs speelden Trudie Lute (clown Luut) en 
Anna van Veen (clown Sammie) bij de 
zogenoemde babbelbox van Domus, een 
woonzorgcentrum voor ouderen met dementie in 
Zoetermeer. Zij vertellen daarover het volgende: 
”Een speciaal getimmerde coronaproof ruimte, 
geplaatst in de gezelschapsruimte van het 
verpleeghuis. De bewoners in de ruimte en wij in 
de box: goed zichtbaar en hoorbaar en daardoor 
goede mogelijkheid tot contact. Maar dat niet 
alleen. Nadat we voor vier bewoners speelden, 
kwamen er ook nog vier peuters langs in de 

babbelbox! Wat een feest. We hebben gezongen, de kinderen ‘leerden’ dat ze nog moesten 
groeien en de ouderen verplaatsten zich weer even in hun kleine ik. Een leuk en geslaagd 
experiment van Domus!” 

 
Clown Hup verrast 
Danielle met een 
thuisbezoek 
Danielle (12) kan door de 
spierziekte SMA maximaal 
twee uur per dag in haar 
rolstoel zitten. De rest van de 
tijd ligt ze. Om geen risico te 
nemen met haar gezondheid, 
gaat ze nog niet naar het 
kinderdagcentrum. De 
afgelopen tijd belt ze daarom 
bijna dagelijks met de clowns 

via de CliniClowns App. Vaak belt ze met clown Hup (Mathijs Scheeper), haar favoriet. Terwijl 
ze aan het bellen waren, liet Hup weten dat hij in de buurt was. Even later stond hij plotseling 
bij Danielle in de tuin! Lees hier het verhaal. 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://www.cliniclowns.nl/blog/ervaringsdeskundigen/ze-mist-de-opvang-dus-dit-maakt-veel-goed


 

 

5 

 

Online spelen voor Thijmen bij De Zandoogjes 
Sinds bijna twee jaar zijn Martin Hoevenaars (clown Mimus) en Maartje Merlijn (clown Fief) 
iedere donderdag aanwezig bij de therapie van Thijmen bij de Zandoogjes, een instelling in 
Breda voor kinderen tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Helaas heeft corona er in 
maart ook bij De Zandoogjes toe geleid dat de bezoeken niet meer door konden gaan. Ook 
vielen de therapieën helaas helemaal stil. Gelukkig lukte het na veel moeite en overleg in 
september weer om aanwezig te zijn bij de therapie maar nu online! Vanuit haar huiskamer in 
Tilburg spelen Maartje en Martin elke donderdag voor Thijmen en na wat gewenning van 
iedereen loopt de therapie nu weer als vanouds! Er is een mooi filmpje van gemaakt, wat via 
intranet te zien is. (NB: de beelden zijn alleen voor intern gebruik!) 

 
WAAR KIJKEN WE NAAR UIT?  
 
Het vrijwilligerswerk in 2021 nog waardevoller maken voor jullie als vrijwilligers en voor 
CliniClowns als organisatie. Daar ligt onze focus op in het nieuwe jaar! 

Wat gaan we doen en hoe gaan we het doen? 
Concreet: met een team van 8 collega’s (van verschillende afdelingen) en onder begeleiding 
van een bureau gaan we in januari en februari uitzoeken hoe we jullie als vrijwilliger nog meer 
kunnen betrekken bij ons werk, in de breedste zin van het woord.  

Vragenlijst 
Daarom hebben we jullie op 4 december een korte online 
vragenlijst gestuurd per mail. De uitkomsten van de 
vragenlijst zijn een belangrijk startpunt voor ons. Jullie 
mening, gedachten en suggesties zijn erg belangrijk bij 
het vormgeven van onze plannen en de keuzes die we 
maken. Je kunt de vragenlijst t/m 20 december invullen.  
Bedankt alvast! 

Team sessie: twee vrijwilligers gezocht  
We zijn op zoek naar twee vrijwilligers die met ons mee 
willen denken in het team. Ben je beschikbaar op 28 januari en vind je het leuk om in een 
online sessie met onze collega’s mee te denken? Laat het ons weten via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl 

 
Interviews: vijf vrijwilligers gezocht 
Ook zijn we op zoek naar vijf vrijwilligers die we een-op-een mogen interviewen over 
vrijwilligerswerk bij CliniClowns en aan wie we de plannen die uit de sessies zijn gekomen 
willen voorleggen. De interviews zullen via Zoom worden afgenomen door Kitty of Marit en 
iemand van het bureau waarmee we werken. Dit zal gepland worden in de week van 8-12 
februari.  Geef je op via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/fief-en-mimus-spelen-online-voor-thijmen-bij-de-zandoogjes/
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/fief-en-mimus-spelen-online-voor-thijmen-bij-de-zandoogjes/
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
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Digitale inspiratie en trainingssessies 
We kijken terug op een aantal succesvolle digitale bijeenkomsten. 
Van kleine, besloten sessies over voorlichtingsmaterialen, een 
pakkende opening en afsluiting van je presentatie en digitaal 
presenteren tot een grote bijeenkomst over de WHY en de strategie 
van CliniClowns in de komende periode. De sessies werden door 
jullie gewaardeerd. Voor ons belangrijk te weten dat we hiermee 
door kunnen gaan in 2021! 

 

 

WIST JE DAT? 

Jij nog iemand een speciale CliniClowns kerst- en/of 
nieuwjaarskaart via Kaartje2go kunt sturen en hiermee 
CliniClowns steunt? Met een speciale kortingscode kun je nu 10 
procent korting krijgen. De code (CCKN20) kun je twee keer per 
persoon gebruiken en is geldig t/m 31 december 2020. Bestel je 
kaartje hier: https://www.kaartje2go.nl/kaartenwinkel/cliniclowns 

 
 
Een aantal van jullie de afgelopen jaren zakken kleding heeft ingeleverd op kantoor. Deze 
werden dan opgehaald door het bedrijf Sympany. De opbrengst van de kleding ging voor een 
deel naar CliniClowns. Helaas gaat Sympany stoppen met het inzamelen van kleding. Dit jaar 
is voor hen verliesgevend en 2021 is het laatste jaar dat ze in opdracht van gemeentes nog 
kleding in zullen zamelen. Bij ons op kantoor is het niet meer mogelijk om nog kleding in te 
leveren. 
 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari. 
We wensen jullie vanaf hier fijne feestdagen, al is 
het in besloten kring. Alle goeds voor 2021 en we 
hopen elkaar weer te ontmoeten, op welke manier 
dan ook!  
 
Groetjes, 
Kitty, Marit en Linda 

https://www.kaartje2go.nl/kaartenwinkel/cliniclowns

