
 

Vrijwilligersnieuws februari 2019 
  

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 
HAPPY CALL 
We zijn op zoek naar twee of drie vrijwilligers die het Happy Call team willen komen 
versterken. Binnen dit team bel je vanuit huis - in je eigen tijd - onze trouwe donateurs om ze 
te bedanken voor hun ondersteuning van ons werk.  Deze telefoontjes worden als heel positief 
ervaren en je helpt hiermee onze donateurs nog langer bij ons betrokken te houden. 
Kijk op de website voor vrijwilligers voor de volledige taakomschrijving. 
 
Heb je er vragen over, twijfel je? Neem contact met ons op! Lijkt het je leuk: meld je aan via  
vrijwilligers@cliniclowns.nl.  

 

 
 
 
Donateursavonden 2019 – 20 juni: 2 vrijwilligers gezocht  
Elke maand houden we een donateursavond voor nieuwe donateurs of voor donateurs die 
deze avond nog niet eerder hebben bijgewoond. Onze gasten nemen we mee in de bijzondere 
werkwijze van de CliniClowns. In het voorjaar zijn de avonden gepland op 5 maart, 4 april, 14 
mei en 20 juni. Voor 20 juni zoeken we nog 2 vrijwilligers! 
  
Wat doe je als vrijwilliger? 
Je bent (mede) gastheer/gastvrouw voor de genodigden. Je heet de gasten welkom en schenkt 
koffie en thee. Je legt contact en toont belangstelling : waar komen ze vandaan, hoe zijn ze 
donateur geworden? De genodigden worden in groepjes verdeeld en je begeleidt een van de 
groepen door het programma van de avond.  Na afloop bedank je de gasten, je begeleidt ze 
naar buiten en geeft ze een leuke goodiebag mee.  
 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/relaties
https://www.cliniclowns.nl/files/Taakomschrijving_Happy_call_juli_2018.pdf
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
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Het programma start om 19.30 uur. Voorafgaand eten 
we gezamenlijk met het team en nemen we het 
draaiboek door. Je bent op een avond van ongeveer 
18.00-22.30h aanwezig op ons kantoor in Amersfoort.  
 
Wil je meer weten over de invulling van de avond of je 
aanmelden? Neem dan contact op met Detty Kerkstra, 
bereikbaar via het mailadres  
detty.kerkstra@cliniclowns.nl  
of tel. 06 106 305 00.  
Ken je donateurs die je ook een kijkje in de keuken gunt 
of heb je zelf nog nooit een donateursavond 
meegemaakt en wil je komen kijken? Laat het ons 
weten! 

 
 
NIEUWS 
 
Mooie cheque van de Vriendenloterij 
Deze maand hebben Coen Abbenhuis (directeur) en Ilse Beckers (hoofd Marketing en 

Communicatie) tijdens het Goed Geld Gala 
van de Vriendenloterij een mooie cheque in 
ontvangst mogen nemen. Dit jaar staat er 
maar liefst 204.599 euro genoteerd!  
Het bedrag is afkomstig van de deelnemers 
van de Vriendenloterij en betreft de 
opbrengst van vorig jaar. Het gala vond plaats 
in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam 
en werd gepresenteerd door Irene Moors. 
Naast een aantal optredens van o.a. Danny de 
Munck, was er ook een panelgesprek met 
Wouter Bos over keuzes in de zorg en hoe we 
hoge kosten kunnen vermijden.  
(foto: Ilse Beckers en Coen Abbenhuis) 

 
 
Zaterdag 13 april : vrijwilligersdag 
Velen van jullie hebben zich al aangemeld, maar voor wie dat nog niet gedaan heeft: twijfel 
niet langer en geef je op! We zouden het zo leuk vinden als we met een grote groep deze 
middag/avond  gaan beleven! 
Het programma van de vrijwilligersdag ziet er als volgt uit: 
 
13.30-13.45  Verzamelen op het terrein van het Hilton Hotel (nadere info volgt) 
14.00h    Ontvangst met koffie/thee en lekkers 
14.30-14.45h Coen Abbenhuis  - korte update over de organisatie/hoe gaat het nu? 

mailto:detty.kerkstra@cliniclowns.nl
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14.45-15.15h  Rondleiding door het Herman van Veen Art Center 
15.30-16.30h  Theatervoorstelling  
16.30-17.30h  Borrel met verrassing 
17.30-19.30h  Diner 
19.30h   Koffie en afsluiting 
 
Heb je je nog niet aan- of afgemeld? Laat het ons uiterlijk 15 maart weten via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl  

 

 
Trainingsprogramma 
 
Vertel je CliniClowns verhaal - workshops Patrick van Gils 
Voor de workshops met Patrick van Gils op 27, 29 maart en 18 mei hebben we al heel wat 
aanmeldingen maar er zijn op elke datum nog een paar plekken vrij. Maak er gebruik van!  
(voor meer info, lees nog even de eerder verstuurde mailing) 
 
Online trainingen - Goodhabitz 
Op 20 en 22 februari zijn de uitnodigingen voor de online trainingen van Goodhabitz verstuurd. 
Mocht je die niet gekregen hebben, laat het ons weten. Kijk wel eerst even in de spam of bij 
‘ongewenste mail’ want het kan zijn dat je pc-beveiliging de mail van Goodhabitz niet 
accepteert. Bij de workshops op 27 en 29 maart met Patrick van Gils besteden we ook een half 
uur aan de online-trainingen. Linda Corporan van Goodhabitz is aanwezig voor uitleg en 
vragen. 

 
Meekijken met de clowns - aankondiging 
Als nieuw onderdeel van het trainingsprogramma gaan we dit jaar ook starten met meekijken 
met verschillende spelvormen voor de doelgroep. 
Alle vrijwilligers die inhoudelijke voorlichting geven over ons werk (de ‘Vrijwilligers 
Voorlichting’) krijgen in de loop van dit kwartaal een bericht hierover.  
 
Het is de bedoeling dat je als Vrijwilliger Voorlichting dit jaar in je eigen regio minimaal 1 keer 

hebt meegekeken bij het Klein 
Zintuigenorkest, Speel je Mee of 
Clown of Bezoek’. Wordt vervolgd! 

 
 
 
 

 
 
Nieuwe versie CliniClowns App 
De CliniClowns App is vernieuwd! Natuurlijk kunnen kinderen nog steeds met de clowns 
videobellen, chatten en filmpjes bekijken. Het geheel is nu opgefrist en nog 
gebruiksvriendelijker gemaakt. Er zijn ook een aantal nieuwe dingen toegevoegd.  

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
Mail%20trainingen%20en%20vrijwilligersdag%202019.pdf
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/voorlichting
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/voorlichting
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Zo hebben alle CliniClowns nu een eigen pagina op de app. Kinderen kunnen meldingen krijgen 
op het moment dat er een show begint of als hun favoriete clown online komt.  
 
Alle huidige gebruikers van de app zijn inmiddels 
geïnformeerd met o.a. dit filmpje waarin CliniClown 
Silly uitlegt hoe de vernieuwde app werkt. 
De app functioneert nu ook in alle ziekenhuizen (in 
het verleden hadden we soms technische 
beperkingen). Omdat bijna alle kinderen de app 
alleen nog via hun tablet of mobiel gebruiken, 
werkt de vernieuwde app niet meer op een 
computer of laptop. 

 
 
Resultaten effectenmeting CliniClowns 
Het jaar 2018 is al even voorbij. De eindrapportage van het doorlopend online effectonderzoek 
onder onze bezoekers is afgerond. En de resultaten mogen er weer zijn! De volgende 
boordelingen/rapportcijfers kwamen eruit: 
CliniClowns College  9,6 
CliniClowns op Bezoek  9,2 
Klein Zintuigen Orkest  8,9 
CliniClowns app   8,8 
Speel je Mee   8,7 
 
Over iedere CliniClowns activiteit is een effectenrapport geschreven. Daarin kun je teruglezen 
hoe we aan bovengenoemde scores zijn gekomen en hoe deze waarden het beste 
geïnterpreteerd kunnen worden. De verschillende effectrapporten staan op intranet. 

 
 
Blogberichten op onze website 

Onze website staat vol met mooie, opvallende en ontroerende blogberichten over het werk 
van de clowns. Hieronder hebben we een paar linkjes verzameld van verhalen van de 
afgelopen periode. 
 
Dylan 

Dylan is helemaal weg van de CliniClowns 
app. Hij heeft regelmatig contact met de 
CliniClowns en gaat helemaal op in het 
spel. Clowns Dikkie en Soest zijn 
favorieten, Dylan helpt maar al te graag 
in kattenkwaad. Het verhaal van Dylan 
lees je hier: https://bit.ly/2BkYPVl 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0fXkY8UM2QQ&feature=youtu.be
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/effect-onderzoek-2018-cliniclowns-activiteiten/
https://www.cliniclowns.nl/blog
https://bit.ly/2BkYPVl
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Jennifer 
Jennifer was, toen zij 24 jaar geleden in het ziekenhuis lag, niet gelijk weg van het idee dat de 
clowns langskwamen. Ze 
wilde eigenlijk van niemand 
meer bezoek krijgen. Door 
de bijzondere aanpak van 
de clowns wisten ze toch 
haar hart te 
veroveren.  Lees hier het 
verhaal van Jennifer: 

https://bit.ly/2DawpO9 

Dina en Hilda 

Dina en Hilda kennen elkaar al erg lang. Samen zijn ze in verzorgingstehuis De Marke gaan 
wonen. Ze staan 
meteen open voor de 
clowns en er ontstaat 
een leuk spel rondom 
het haar van de dames. 
‘’Het is net een zacht 
kussen. Een 
krulkussen’’, 

concludeert één van de clowns. De dames laten zich alles lachend gebeuren. Lees het verhaal 
van Dina en Hilda hier: https://bit.ly/2GaOz6h 

 
OVERIGE 
 

5 april: Dag van de Dialoog: ken jij zorgprofessionals? 
Op 5 april organiseert CliniClowns de eerste landelijke ‘’Dag van de Dialoog’’ met de zorg. Op 
deze dag gaan we in gesprek met zorgprofessionals in de Metaalkathedraal in Utrecht.   
We gaan het hebben over hoe we de waarde van zorg voor kind & gezin samen kunnen 

vergroten. En welke toegevoegde waarde de CliniClown in het 
zorgproces heeft.  
Op deze dag ligt de focus op chronisch zieke kinderen en 
kinderen die revalideren. Later dit jaar volgen er nog meer 
dialoogdagen met andere thema’s. Het programma kun je op 
onze website vinden. 
 
Ken jij mensen die werken in de zorg? Bijvoorbeeld artsen, 
verpleegkundigen, managers, medisch pedagogisch 
zorgverleners…? Dan horen we het graag zodat we hen een 
persoonlijke uitnodiging kunnen sturen. Laat je het ons weten 
via vrijwilligers@cliniclowns.nl? 
Bedankt! 

https://bit.ly/2DawpO9
https://bit.ly/2GaOz6h
https://www.cliniclowns.nl/dagvandedialoog
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
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Nieuwe webcam locatie gezocht: regio Rotterdam 
We zijn op zoek naar een locatie in de regio Rotterdam voor 
onze clowns om te webcammen met de kinderen. Het kan van 
alles zijn: van een leuk boerderijtje, leegstaand pand, studio tot 
theaterzaal etc.. Er is budget.  
Het gaat om: 

 Beschikbaarheid van 1 dag in de week (waarschijnlijk de    
vrijdag) 

 Wat grootte betreft minimaal 25 vierkante meter  
Minstens één neutrale wand 

 Genoeg licht of mogelijkheid om te verlichten 
 
Wie heeft de gouden tip? Deze wordt beloond natuurlijk;-) We 
horen het graag via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 

 
Bijeenkomst vrijwilligers Alpentocht 2019:   
De eerste bijeenkomst (13 februari jl.) voor de vrijwilligers Alpentocht was een groot succes! Er 
waren 23 enthousiaste en betrokken vrijwilligers aanwezig. Na een presentatie door Seth, Kitty 
en Anouk was er alle tijd voor vragen en uitwisseling. De indeling voor de taken van de 
vrijwilligers is bijna rond. Hier en daar moet er nog wat geschoven worden maar het gaat 
allemaal lukken. We kijken terug op een geslaagde, gezellige avond.  De volgende bijeenkomst 
is op 28 mei van 19.00-21.00 uur. De vrijwilligers Alpentocht krijgen hier begin mei nog een 
berichtje over. 
 

 
 

 
WIST JE DAT… 
…onze vrijwilligers Kimberley van Reijswoud en Rob van der Pluym hun heuglijke nieuwtje met 
ons delen op intranet? Klik snel hier!  

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind maart. 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://intranet.cliniclowns.nl/prikbord/een-hele-vrijwillige-baby/

