
 

  

Vrijwilligersnieuws november 2019  

   

  

Programma 13 december – workshop Michael Christensen  
Locatie kantoor CliniClowns – vrijwilligers                                                                                   

13.15h inloop  

13.30h – 14.30h CliniClowns in 2020 door Ilse Beckers (Hoofd Marketing en Communicatie)  

Locatie Veerensmederij (tegenover ons pand) – medewerkers en vrijwilligers  

   14.30h – 16.45h       Michael Christensen  

16.45h – 18.00h       (aangeklede) borrel  

  

Aanmelden kan nog: vrijwilligers@cliniclowns.nl  

  

  

NIEUWS  

  

Goed nieuws: 2 x nummer 1  
We vallen in de prijzen deze maand! Uit de Kien Goede Doelen Monitor blijkt dat 92% van de 

Nederlanders CliniClowns kent, dit betekent dat we op nummer 1 staan!   

Als Nederlanders 100 euro zouden mogen verdelen onder Goede doelen, dan geven ze 

gemiddeld 4,76 euro aan ons en 3 op de 10 mensen geven ze aan ons. Beide cijfers zijn ver 

boven het gemiddelde van 1,67 euro en 1 op de 10.  

Ook is ons reclamebereik goed: namelijk 13,2% tegenover het gemiddelde van 3,5%.  

  

Daarnaast zijn we deze maand verkozen tot de populairste website van het jaar in de 

categorie goede doelen! Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op! Het publiek beoordeelde 

onze website op ontwerp, inhoud & navigatie. Dit jaar hebben we de pagina waarop mensen 

kunnen doneren flink verbeterd, functionaliteiten zoals Tikkie donaties in het actieplatform 
gebouwd en veel onderzoek gedaan onder de zorg en marketingdoelgroepen over wat zij 

graag willen lezen op de website. In 2016 en 2017 wonnen we ook, en dit jaar zijn we dus weer 
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terug op het podium! Mocht je geïnteresseerd zijn in de winnaars in de andere categorieën, 

kijk dan hier.  

  

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. 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.    

  

  
17 november is de aftrap van de minidocu’s online gekomen. In het speciale Linda-rubriek Ook 

Goedemorgen is Bea Westervelt (Biba) haar bijzondere ochtendritueel te zien. Bekijk het 

filmpje hier.   

Gister (28 november) was de allereerste minidocu te zien met Maartje (clown Fief). Bekijk ‘m 
hier!  

   

  

De nieuwe Lach!  
Deze week valt De Lach! weer bij onze donateurs op de mat. Op de cover van deze nieuwe 

editie van ons donateursblad staat het spelen tijdens behandelingen  in de Kinderkliniek 

Almere centraal, waar CliniClown Clara voor de nodige 

afleiding bij de kinderen zorgt. Ook blikken we terug op een 

hele succesvolle Alpentocht, en vertellen deelnemers Edwin 

en Martijn wat hen heeft bewogen om mee te doen. 
CliniClowns Luut en Pula nemen ons mee in hun spel in het Dr. 

Sarphatihuis in Amsterdam. Voor bewoonster Marijke maken 

ze muziek en dit leidt tot een ontroerend moment. Op de 
achterpagina vertelt Bas de Man over zijn werk als CliniClown.   

  

Bekijk de nieuwe Lach! hier.   
  

https://websitevhjaar.nl/index.html
https://websitevhjaar.nl/index.html
https://websitevhjaar.nl/index.html
https://www.linda.nl/tv/persoonlijk/ook-goedemorgen-2/frisse-ochtend-badpak-waal/
https://www.linda.nl/tv/persoonlijk/ook-goedemorgen-2/frisse-ochtend-badpak-waal/
https://www.linda.nl/tv/persoonlijk/verhaal-achter-de-rode-neus/cliniclowns-maartje/
https://www.linda.nl/tv/persoonlijk/verhaal-achter-de-rode-neus/cliniclowns-maartje/
https://en.calameo.com/read/00233008708d910277719
https://en.calameo.com/read/00233008708d910277719
https://en.calameo.com/read/00233008708d910277719
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Laatste bezoek in het College afgelopen weekend  
Afgelopen weekend was het dan zover: het laatste weekend voor de gezinnen in het College. 

Vrijwilliger Cynthia had deze maand ook haar laatste shift in het CliniClowns College en ze 
schreef daarover dit stukje op intranet met bijhorende video. Deze is hier te bekijken.  

Sonja verwelkomde zondag als vrijwilliger het allerlaatste gezin.  Ze 

schreef mooie woorden in schriftje van het College:  

 
Het gezin liet dit berichtje bij ons achter:  

“Lieve Gigi, Juffrouw Kees, Sonja en de rest van de CliniClowns.  

Enige jaren geleden mochten we al eens genieten van jullie college. Via een toevallige 

ontmoeting met Gigi kwamen we erachter dat nu, na zoveel jaar, op 24/11/2019, het doek valt 

voor het College. En wat enorm bijzonder dat wij, als laatste, mochten genieten van jullie warm 

welkom, grappen & grollen, en een lekkere pannenkoek op het eind. En dat allemaal op de 17e 

verjaardag van Daan, die, krom van het lachen, een fantastisch verjaardagscadeau heeft 

gekregen.  Bedankt  en tot een volgende keer wellicht.   

Daan – Wout – Katja – Arold”  

  

Aankomende zaterdag (30 nov) komt het hele team nog éénmaal bij elkaar, om herinneringen 

op te halen, verhalen te delen en het College samen te sluiten. Om 16.00h is iedereen welkom 

voor de borrel en wordt de deur van het College officieel en symbolisch gesloten. Ben je erbij? 

Mail dan even naar college@cliniclowns.nl  

  

  

    
  

https://youtu.be/IBq2TxCWF5c
https://youtu.be/IBq2TxCWF5c
https://youtu.be/IBq2TxCWF5c
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Collega Mareen in het nieuws  
Clown Roos (Mareen) werd geïnterviewd door de Twentsche Courant Tubantia over haar vak.  

Leuk en interessant om te lezen. Lees het artikel hier.   

  

  

  

  

OPROEPJES  

Feestelijk ontvangst lopers marathon Tokio op 3 maart!     
Het duurt nog even maar op de 3 maart is de officiële terugkomst dag van de lopers van de  

Tokio marathon. Het lijkt ons leuk dat 2 vrijwilligers deze groep feestelijk verwelkomen op 

Schiphol en ze bedanken voor hun inzet. Het idee is om ze te ontvangen met vlaggen, bloemen 

en rode neuzen! Wie vindt het leuk om deze groep te bedanken? Laat het weten via 

vrijwilligers@cliniclowns.nl  

  

Denk mee over de CliniClowns spreuken                                                 
Elke maandag verschijnt er op social media een 

CliniClowns-spreuk. Nu raken de creatieve 

ingevingen van de redactie na 4 jaar wel een beetje 

op. Daarom hebben ze jullie hulp nodig!  

Laat je poëtische kant zien en stuur je beste spreuk 

naar redactie@cliniclowns.nl en misschien wordt 
jouw spreuk wel gepost op Facebook of Instagram.  

  

  

  

  

  

  

  

TERUGBLIK  
  

Trainingsdagen vrijwilligers 8 & 9 november  

Afgelopen maand stonden er weer 2 trainingsdagen met Patrick van Gils gepland. Het waren 
wederom 2 inspirerende dagen. Fijn dat jullie waren!   

  

https://www.ad.nl/enschede/mareen-hoek-uit-enschede-is-cliniclown-prachtig-dankbaar-werk~abd28beb/
https://www.ad.nl/enschede/mareen-hoek-uit-enschede-is-cliniclown-prachtig-dankbaar-werk~abd28beb/
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EN DAN NOG  

  

Een stukje maand over aan het eind van je salaris? We 

merken het vaak pas als het moment daar is. De Sint is in 

het land en dan de Kerstman nog, ze kopen beiden vaak op 

de pof.  

Daarom een aanrader nu je het tij nog kan keren, je kunt er 

vast nog iets van leren. (wij in ieder geval wel…)  

  

  

  

  

VOLGENDE NIEUWSBRIEF  
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari.  

We wensen jullie een hele fijne december maand toe en hopelijk tot 13 december!  

  

 


