
 

 
Vrijwilligersupdate 3- 6 april 2020 
 
Beste Vrijwilligers, 
 
Op deze stralende maandagmorgen even een korte update.  Allereerst hopen we dat het goed 
gaat met jullie en je dierbaren.   
 
Nu de scholen dicht blijven tot na de meivakantie en alle andere genomen maatregelen van 
kracht blijven tot in ieder geval 28 april, vallen veel vrijwilligersactiviteiten nog langer stil.  
Althans voor degenen die niet in het Webcare of Happy Call team zitten, want die zijn er maar 
druk mee!  
Velen van jullie zijn misschien ook heel druk met zorg voor je naasten of vrijwilligerswerk in de 
buurt. Boodschappen doen voor anderen, honden uitlaten, bellen en wat er allemaal nog meer 
te doen valt in deze bijzondere tijd. Degenen die werken hebben het misschien wel drukker 
dan ooit want thuiswerken en op een heel andere manier werken kent ook zo zijn uitdagingen 
merken wij! 
 
Op kantoor en bij de Clowns draait alles op volle toeren. In deze periode zijn voor CliniClowns 
twee dingen heel belangrijk: Zichtbaar blijven met onze activiteiten en het effect daarvan en 
extra aandacht voor onze (potentiele) donateurs.  
 
Hoe blijven we zichtbaar en zorgen we ervoor dat donateurs ons gaan en blijven steunen? 
Daar is uiteraard onze hele afdeling heel druk mee.  We hebben al veel positieve media 
aandacht gekregen , met name over het spelen van de clowns via de App. ( zie eerdere 
updates)  Dat heeft geleid tot nieuwe relaties in en buiten de zorg die gebruik maken van de 
App en daar zij we superblij mee. De Clowns draaien in shifts zodat er zoveel mogelijk kinderen 
contact kunnen hebben met de clowns. 
 
Het promoten van de App blijft heel belangrijk. Het zou fijn zijn als jullie dat zoveel mogelijk in 
je omgeving en/of op social media kunnen delen.  
https://www.cliniclowns.nl/cliniclowns-spelen-digitaal-voor-kinderen-in-thuisisolatie-en-in-
het-ziekenhuis 
Clownsportret Bas de Man  (clown Hop): Bas is al langere tijd clown op de app. Hij vertelt over 
zijn werk tijdens Corona en wat de app voor kinderen doet. 
 
Op de kaartschrijfactie die in de vorige update werd genoemd, is door een aantal van jullie 
heel enthousiast gereageerd. We hebben zelfs een paar vrijwilligers op de reservelijst! Morgen 
worden de pakketjes met kaarten verstuurd aan degenen die zich hebben opgegeven en een 
berichtje daarover hebben gekregen. 
 
Mocht je vorige updates nog willen nalezen dan kun je ze hier vinden; 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht  
 

https://www.cliniclowns.nl/cliniclowns-spelen-digitaal-voor-kinderen-in-thuisisolatie-en-in-het-ziekenhuis
https://www.cliniclowns.nl/cliniclowns-spelen-digitaal-voor-kinderen-in-thuisisolatie-en-in-het-ziekenhuis
https://www.cliniclowns.nl/blog/cliniclowns/improviseren-op-zolder
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht
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Ook wordt er vanuit kantoor veel geplaatst op Intranet. Heb je vragen over Goodhabitz, 
Intranet of wil je iets anders delen of bespreken: bel gerust!! 
 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en tot de volgende update!! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Kitty en Marit 
 

 
 
 
 


