
 

 
Vrijwilligersnieuws januari 2020 

 

Tijd voor Max in het teken van CliniClowns! 

Hebben jullie 21 januari ook ‘Tijd voor Max’ kunnen kijken? Het was een heel bijzondere 
aflevering met mooie en indrukwekkende filmpjes en verhalen. Het verhaal van Benjamin, 

verteld door vrijwilligster Nicole van der Vet, had veel impact. (zie hieronder)  

Aan tafel zaten ambassadeurs Jack van Gelder en Astrid Joosten, clowns Bluf en Biba en Frans 
Bauer. In de uitzending werden alle kanten van ons werk belicht en met succes! De teller van 

het aantal nieuwe donateurs staat inmiddels op maar liefst 3500. Dit is echt een heel mooi 
resultaat. Gemiddeld levert een thema-uitzending bij Max voor andere doelen vaak rond de 

1000 nieuwe donateurs op, dus daar zitten we ruim boven! En we kregen ook heel veel mooie 
reacties van onze bestaande donateurs en van onze zorgrelaties. Kortom, een resultaat om 

trots op te zijn! 

 

Als je de aflevering nog niet hebt gezien, kijk hem dan hier terug. 

 

 
Benjamin in Tijd voor Max 
In de uitzending kwam ook onze nieuwe vrijwilliger 
Nicole van der Vet aan het woord met haar ingrijpende 
persoonlijke verhaal over haar zoontje Benjamin. Daaruit 
blijkt weer des te meer waarom het werk dat wij met z’n 
allen mogelijk maken zo belangrijk is.  

Bekijk haar verhaal in de uitzending van Tijd voor Max 
vanaf minuut 34 en/of lees haar blogbericht op onze site. 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-voor-max/tijd-voor-max-in-het-teken-van-de-cliniclowns/POW_04560599/
https://www.cliniclowns.nl/blog/ervaringsdeskundigen/benjamins-schaterlach-leeft-voort-door-de-missie-van-moeder-nicole
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-voor-max/tijd-voor-max-in-het-teken-van-de-cliniclowns/POW_04560599/
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NIEUWS 
 
Jaaroverzicht 2019 en speerpunten vrijwilligers 2020 

Wat heeft 2019 gebracht voor CliniClowns en waar zijn we allemaal mee bezig geweest?  

We hebben een overzicht gemaakt in de vorm van een Powerpoint. Deze PP is gemaakt op 
basis van verslagen voor de Raad van Toezicht en dus niet voor extern gebruik bedoeld. Hij is 
vooral bedoeld voor jullie: ter inspiratie (alle verhalen vanuit het werkveld) en ook om een 
idee te krijgen wat er zo allemaal speelt en gedaan wordt door de clowns en door kantoor.  

Ook kun je heel kort onze speerpunten vinden voor 2020 voor het werken met en voor 
vrijwilligers. Bekijk het overzicht hier. 

 
Bijeenkomsten voor vrijwilligers 

Hoe houden we de verbinding nu we elkaar minder ontmoeten in het vrijwilligerswerk? 
Daarvoor hebben we ontmoetingsdagen ! 
Op deze dagen staat verbinding onderling en met de organisatie centraal. De thema’s zullen 
variëren per taakgebied maar allemaal met als voornaamste doel jullie (nieuwe) ‘tools & tricks’ 
en materialen uit te reiken en elkaar te inspireren. De inhoud van het programma wordt 
uiteraard van tevoren gedeeld. Alle Ontmoetingsdagen zijn van 09.30h-14.00h (incl. lunch): 
9 mei: Vrijwilligers Voorlichting  
27 juni: Vrijwilligers Producties/Activiteiten (o.a. vrijwilligers donateuravonden, Alpentocht) 
3 okt: Vrijwilligers Relaties (vrijwilligers die naar acties gaan, Webcare en Happy Call) 
 
Aanmelden kan bij ons via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
Mocht je twijfelen over welke datum je kunt noteren, neem dan even contact met op ons op! 

 

 
 

 
Vrijwilligersdag 18 april 
Wees erbij! Het wordt weer een feestje maar daar hebben we wel jullie voor nodig!  
Meld je aan via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2020/01/Powerpoint-2019-voor-vrijwilligers-1.pdf
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
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We ontvangen jullie graag om 13.30h met koffie/thee en wat lekkers.  
Rond 19.00h gaan we allemaal voldaan en een beleving rijker naar huis! 
Houd de brievenbus in de gaten later deze maand! 

 
 
We zoeken nieuwe vrijwilligers! 
Om het team van Vrijwilligers Webcare compleet te maken, zijn we op zoek naar iemand die 
om de week op zondag reacties wil geven op social media berichten. Lees er alles over in de 
vacature op onze website! 
 
Ook zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers door het hele land die voorlichtingen willen 
geven over de impact van ons werk. Zie hier voor meer informatie.  
 
Heb je zelf interesse of ken je iemand voor 1 van deze activiteiten als vrijwilliger? We horen 
het graag. Binnenkort zal er op Facebook en Linkedin een bericht over worden gedeeld. Delen 
mag altijd, daar help je ons zeker mee! 
 
 

CliniClowns App                                                                                       
 
CliniClowns App live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem 
17 december waren Clowns Dikkie en Soest live te volgen op de app 
tijdens hun bezoek aan het Openluchtmuseum. 
De kinderen konden zo mee op avontuur. Het was een enorm succes en 
het plan is om in de toekomst meer van dit soort live evenementen te 
organiseren. Er is er een compilatie van de dag gemaakt, deze is hier te 
zien. 

 
Nieuwe functionaliteiten in de App 
Er zijn weer nieuwe opties toegevoegd om de App nog gebruiksvriendelijker en leuker te 
maken. Zo is er een tekentool toegevoegd, waar kinderen tekeningen in kunnen maken en 
deze bijv. naar de clowns kunnen sturen. Ook is de voorleesfunctie toegevoegd, waarmee 
kinderen die niet of slecht kunnen lezen toch de tekstjes begrijpen. En je kan nu ook zien of we 
veel of weinig wachtenden voor je zijn. En worden er tips gegeven om tijdens het wachten 
filmpjes te kijken of tekeningen te maken. 
 

 
Uitbreiding informatie website 
Onze CliniClowns website is aangepast en meer toegespitst op de impact van ons werk. Met 
deze inhoudelijke slag is de website niet alleen interessant voor (potentiele) donateurs, 
actievoerder en vrijwilligers, maar ook voor onze (potentiele) partners in de zorg! 
 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/relaties
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden
https://www.youtube.com/watch?v=AsHx-nk65qg&feature=youtu.be


 

 

4 

 

 
 
 
 
Alpentocht update 
De onderhandelingen met de Gemeente In Val Thorens zijn nog in volle gang maar we komen 
al weer aardig in de stemming! Het belooft weer een speciaal event te worden!  
 
Alle aanmeldingen van vrijwilligers die met de Alpentocht mee willen als vrijwilliger zijn binnen 
en verwerkt. Zij krijgen een aparte mailing over de voortgang en de indeling in de 2e week van 
februari. Vooralsnog hebben we voldoende vrijwilligers voor het begeleiden van het event.  
 
En natuurlijk hebben we nog heel veel deelnemers nodig! Ken je nog mensen die 
geïnteresseerd zijn deel te nemen of heb je zelf plannen om te lopen, fietsen of hardlopen?  
Laat het ons vooral even weten via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 
Ook is de nieuwe website van de Alpentocht in zijn geheel live. Zie www.alpentocht.nl 
 

 
 
 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
http://www.alpentocht.nl/
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IN DE MEDIA  

CliniClowns op Radio 1 
Op 1ste Kerstdag werd Carolien Hamer (CliniClown Tip) geïnterviewd op Radio 1, dit na aanleiding 
van de vraag of de CliniClowns ook tijdens kerst spelen. Luister het gesprek hier terug, selecteer 
tijdblok van 8.00-9.00h en op circa 54.28 begint het gesprek. 

Marieke van Nielen geïnterviewd voor Hogeschool Utrecht  
Eind vorig jaar is Marieke van Nielen (CliniClowns Silly) telefonisch geïnterviewd door een 
leerling van de Hogeschool Utrecht. Voor hun onlinerubriek ‘achter de schermen’ wilde ze 
meer weten over het werk van een CliniClown. Je kan het leuke 

eindresultaat hier terugluisteren. 

Vrijwilligers Ad en Elly in de krant 
En dan nog een leuk interview met Ad en Elly van Zuilen, n.a.v. van hun bezoek aan CBS de 
Acker in Bergschenhoek. Lees het artikel hier. 

 
 
EN DAN NOG: Goede voornemens? 
Januari: het is weer zover….aan alle kanten worden we bestookt om: 

 Meer te bewegen, gezonder te eten; 

 Stoppen met roken, alcohol, suiker, gokken, en waar je nog meer aan verslaafd kunt 
zijn….. 
 

Tsja, what else is new? 
Nou de online training van Good Habitz!! 
Wil je een nieuwe ‘good habit’ontwikkelen? Doe dan de cursus 
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/23769/goede-voornemens.html 
 
Veel plezier en succes! 

 
 
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart! 
 
 

 
 
 
 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/658015-2019-12-25
https://svjmedia.nl/younews2/1756/achter-de-schermen-met-cliniclown-silly/
https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/19122/cliniclowns-medicijn-voor-zieke-kinderen-
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/23769/goede-voornemens.html

