
Goochelen voor het goede doel: 
Stichting Magic Care

Stichting Magic Care bestaat uit een groep van enthousiaste Nederlandse 
goochelaars die zich inzetten voor kinderen die door ziekte, handicap, een moeilijke 
thuissituatie of wat dan ook, een steuntje in de rug nodig hebben. 

Wat onze vrijwilligersorganisatie doet, is vrij eenvoudig samen te vatten. We bieden 
groepen kinderen een eenmalige goochelmiddag aan, dit in nauwe samenwerking 
met de stichting of vereniging die de belangen van de kinderen behartigt. 

Een belangrijk deel van de middag bestaat uit het geven van goochel-les. Het 
goochelen wordt hierbij ingezet als instrument om de kinderen te helpen sterker te 
worden en meer zelfvertrouwen te krijgen. Ook wordt er, in overleg met de 
stichting of vereniging waar we te gast zijn, gekeken waar tijdens de cursus 
specifieke nadruk op gelegd kan worden. Zo kan aandacht voor bepaalde 
presentatie of sociale vaardigheden een sleutelrol spelen in het programma. Het is 
dus een magische middag met een therapeutisch doel. 

De leden van stichting Magic Care werken geheel belangeloos aan deze projecten 
mee. Enkel om bijvoorbeeld goochelmaterialen te kunnen bekostigen (de kinderen 
krijgen de geleerde trucs mee) en voor PR materialen wordt gebruik gemaakt van 
sponsorgelden. In december 2004 werd daarom bij notariële akte een stichting 
opgericht:

Stichting Magic Care.
‘To give children a helping hand’

De samenstelling van de groepen waar stichting Magic Care een magische middag 
voor verzorgd heeft, is zeer gevarieerd. We hebben bijvoorbeeld gewerkt met 
kinderen met een verstandelijk beperking, kinderen met een visuele handicap, 
gedetineerde jongens en uit huis geplaatste kinderen. 

Alle medewerkers werken vrijwillig, maar doen dit allemaal met enorm veel plezier 
en gedrevenheid. Want het allerbelangrijkste is dat kwetsbare groepen kinderen 
een fantastische dag aangeboden krijgen, vol entertainment en verrassingen. De 
kinderen komen door stichting Magic Care in aanraking met een geweldige hobby 
die –zoals wij allemaal zelf ervaren- een steentje kan bijdragen tot persoonlijke 
groei.

Namens stichting Magic Care,

Voor meer informatie/projectaanvraag kijk op www.magiccare.nl of bel 030-6992860
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