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Een momentopname bij Villa Pardoes: De kinderen, deels in een rolstoel, 
hebben zojuist enkele goocheltrucs geleerd en de meeste kinderen 
durven de truc voor de naderhand aanwezige ouders te 
vertonen. Het is al aandoenlijk om de kinderen te  
observeren als ze als artiest met zoiets eenvoudigs  
als een vingerhoedje de ouders vermaken. Maar het is 
minstens zo aandoenlijk om naar de ouders te kijken, vele 
vaders en moeders zijn zichtbaar geëmotioneerd, want hun 
dochtertje/zoontje kan ‘toveren’ en durft voor een groep een  
goocheltruc te presenteren.

Ook in de (kinder)ziekenhuizen zien we hoe de Magic Care  
goochelaars zeer behoedzaam de kinderen in bed benaderen en  
vol liefde hen, met het goochelen als middel, even kunnen laten 
vergeten waarom ze in het ziekenhuis liggen. Vaak zijn de ouders  
erbij en we zien zeer regelmatig dat ook zij genieten omdat hun kind 
enkele vreugdevolle momenten beleeft.  

De ervaring bij het optreden bij een landelijke dag voor (groot)ouders met 
kinderen, die ongeneeslijk ziek zijn, is niet veel anders. Zo’n dag heeft als 
doel onderlinge ervaringen uit te wisselen en zich op de hoogte te stellen 
van de ontwikkelingen in het onderzoek naar de ziekte. Het plenair ver- 
tonen van enkele trucs bracht al een lach op het gezicht van de ouders. 
Daarna werden aan een achttal kinderen de ‘bekende’ Magic Care trucs 
geleerd, met veel aandacht voor de presentatie. Bij het vertonen van de 
trucs aan de ouders kregen de kinderen een ovationeel applaus en ook 
hier genoten de ouders met volle teugen van hun kinderen. 

Onze hoofddoelstelling is inderdaad om via goochelen kwetsbare 
kinderen een groter zelfvertrouwen te geven, maar het is duidelijk 
gebleken dat we met deze doelstelling ook de ouders bereiken, want 
een blij kind betekent ook blije ouders.

Komen en gaan
(en magie daartussen)

Magic Care: alleen voor
kwetsbare kinderen?

Villa
Pardoes

(kinder)ziekenhuizen
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Voorwoord

Hoe waardevol is het als gekwetste kinderen stralen en met hulp van het goochelen zichzelf durven te 
laten zien? Hoe fijn is het als deze onzekere kinderen hun kwaliteiten en talenten tonen en hun  
omgeving kunnen verbazen met een goocheltrucje? 

Er zijn maar weinig dingen die ons, de goochelaars van Magic Care, gelukkiger maken dan de trotse lach 
van een kwetsbaar kind. Pretoogjes die verschijnen in een daarvoor afgevlakt gezicht, een klein  
voorzichtig glimlachje dat begint bij een mondhoek of een schaterende ontspannen lach. Afgelopen jaar 
hebben de gemotiveerde en betrokken Magic Care goochelaars met honderden kinderen hun magie èn 
talloze waardevolle momenten gedeeld. 

Bij iedere magische ontmoeting kijken ‘onze’ goochelaars daarbij wat een kind nodig heeft, we voeden 
zijn nieuwsgierigheid naar het goochelen en maken op die manier contact. We creëren een veilige en 
positieve sfeer, waarin kinderen zich werkelijk gezien voelen. Dat is de basis. Van daaruit bieden we  
hun de ruimte om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

De woorden van Nelson Mandela (inauguratierede 1994) sluiten hier naadloos op aan: ‘Durf te stralen, 
je dient de wereld niet door je klein te houden. Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in zijn, 
maar naar datgene wat ze wel kunnen. Kijk naar de mogelijkheden, dat motiveert. Kennis is vluchtig, 
vergankelijk en inwisselbaar. Talent is blijvend en uniek. Durf kinderen te laten stralen. Als je mag doen 
waar je goed in bent, ga je bijzondere prestaties leveren. Je gaat opvallen, stralen, je wordt bijzonder’. 

De goochelaars van Magic Care halen alles uit de kast om kinderen zich bijzonder te laten voelen en  
de aandacht te richten op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. En ik mag als trotse  
voorzitter zeggen: dit lukt vrijwel altijd. Dat is de grootste beloning van iedere goochelaar die zijn  
tijd en energie vrijwillig aan deze kinderen geeft. Daar kan geen goochelgage tegenop. 
In dit voorwoord maak ik dan ook graag gebruik om het hele Magic Care team, alle sponsoren  
en mijn medebestuursleden Wim (schrijver van dit mooie jaarverslag!), Rob en Igor daarvoor  
hartelijk te danken. 

Laat kinderen stralen! 

(Stralende) voorzitter van 
stichting Magic Care 
Marlies Greve 

Introductie

In dit jaarverslag staan twee rode draden centraal. Uiteraard blijft het essentieel om u te laten zien 
hoe ‘onze’ Magic Care kinderen niet alleen genieten van het leren van goocheltrucs, maar ook en 
vooral de trucs aan een publiek durven te presenteren. Het is voor ons, goochelaars, elke keer 
weer een feest om de kinderen na afloop van ons optreden trots naar huis te zien gaan. Een aantal 
foto’s in dit verslag geeft van de reacties van de kinderen op het magische gebeuren een duidelijk 
beeld. Op pagina 3 heeft u al kunnen lezen dat ook de ouders van de kinderen op zeer positieve 
manier reageren op datgene wat onze stimulerende Magic Care goochelaars voor de kinderen 
kunnen betekenen. 

Een tweede rode draad in dit verslag is de aandacht voor de toenemende professionaliteit van 
Magic Care. Dit uit zich onder meer in de uitgebreide kennismaking en training van nieuwe  
(goochel) collega’s. Want het magisch goed kunnen omgaan met kwetsbare kinderen, waarbij  
niet de goochelaar, maar het kind centraal staat, is een wezenlijk uitgangspunt. Hiertoe is niet alleen 
een uitgebreide handleiding voor deze training geschreven, maar het al vorig jaar geïntroduceerde 
Methodiekboek werd op ons najaarscongres ten doop gehouden; u leest in dit verslag hier meer 
over. In onze Nieuwjaarsbijeenkomst stond ‘faalangst’ centraal; u moest onze goochelaars eens zien 
hoe het hen verging bij het jongleren met ballen!

Ook in dit verslag stellen we graag een van onze goochelaars aan u voor, dit maal is dat Janse Heijn.
Het blijkt overigens in toenemende mate dat ons verhaal over Magic Care bij service clubs, maar 
ook bij personen, die ‘wat te vieren hebben’, het nodige losmaakt,  
hetgeen vaak leidt tot aantrekkelijke donaties. In dit verslag enkele  
voorbeelden. Voor de rest hopen wij dat we bij u tenminste een  
lach op uw gezicht kunnen toveren als u dit verslag leest. 

Secretaris Magic Care 
Wim van Dokkum
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Beelden zeggen vaak meer dan tekst

Trots!

Villa Pardoes

Interactie

Magie aan bed

Volle aandacht voor 
de goochelaar

Een sprankelend en ‘elastisch’ 
duo onder leiding van Peter Lok

AanwijzingOok in bed dolle pret
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Trainingen/congressen 
Er zijn in Nederland zo’n 600 geregistreerde goochelaars, dat wil zeggen, lid van een goochelvereniging. Niet elke 
goochelaar is gespecialiseerd in of heeft affectie met het optreden voor kinderen. En niet elke kindergoochelaar is 
eenvoudig in staat om specifiek op te treden voor kwetsbare kinderen. 

We zijn als Magic Care in 2003 met 5 goochelaars begonnen en inmiddels weet u dat de uitbreiding dusdanig is  
dat we heden ongeveer 50 goochelaars als Magic Care goochelaars hebben mogen begroeten. En we hebben  
ook eerder laten weten dat er een uitgebreide kennismaking, training en stage op ons programma staat voordat 
nieuwe goochelaars als Magic Care collega’s actief kunnen zijn. Voor dit doel is door onze voorzitter een prachtig  
rijk geïllustreerd Methodiekboek geschreven (zie pagina 16), waarin in vele details op onze doelstelling, werkwijze  
en praktische uitvoering van ons optreden voor ‘onze’ kinderen wordt ingegaan. Bovendien is een uitgebreid  
draaiboek gemaakt dat dienst kan doen als basis voor de training van elke nieuwe Magic Care goochelaar. 

Op ons Nieuwjaarscongres 2019 stond ‘faalangst’ op het programma. Want bij kinderen die van ons enkele trucs  
leren gaat het wel eens mis. Faalangst hoort bij perfectionisme, het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die 
aan je gesteld worden. Dikwijls zien we dat ouders van hun kinderen meer verwachten dan waartoe ze in staat zijn. 
Om dit wat meer inhoud te geven was topjongleur Niels Duinker uitgenodigd, die ons liet kennismaken met die  
faalangst door ons met jongleerballen te laten manipuleren. Wel, met de magische manipulatie zit het natuurlijk  
wel goed bij onze goochelaars, maar om 4 manipulatieballen in de lucht te houden, dat viel niet mee, dus bij vele  
Magic Care collega’s gingen die ballen alle kanten op, zoals u op de foto’s kunt zien. Niels gaf als toegift een  
wervelende show, onder meer met ringen.

Dat Magic Care een hechte magische familie is blijkt uit bovenstaande foto, gemaakt tijdens het  
Nieuwjaarscongres, jolijt en plezier spatten eraf! 

8        Trainingen-Congressen 
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Wat is dat toch wat magie en onze speciale aanpak bij kwetsbare kinderen teweeg kan brengen? Hoe komt het  
dat Dani door de leiding van Playing for Success (PfS) als problematisch werd gezien en de groep vaak negatief 
domineert, maar zich bij de Magic Care goochelaars ineens ontpopte als zeer geïnteresseerd en actief  
meedoen met datgene wat wij voor de groep presenteerden. Wat is dat toch dat Tamara, vooraf als zeer verlegen 
meisje te boek staand en over het minste al in huilen uitbarst, bij ons vanaf de eerste contacten met een  
stralend gezicht op de eerste rij meedoet, durft te presenteren en geniet van het gebodene. Wat is dat toch  
dat de PfS leidsters met zeer veel verbazing en ook stralend zien hoe de kinderen van de groep enthousiast  
met alle programma onderdelen meedoen.

Is het de sfeer van de betovering, zijn het de goochelaars, 
zijn het voor hen de goocheltrucs, die het verschil maken? 
Ik denk dat het vooral te maken heeft met de zeer  
persoonlijke belangstelling die de goochelaars vanaf het 
begin hebben voor de kinderen, met oog en oor voor  
ieders favoriete dier, eten en sportclub; het blijkt te werken, 
deze persoonlijke aanpak en dat uit zich in de manier 
waarop alle kinderen actief bij de programma onderdelen 
betrokken zijn, dat wil zeggen dat de goochelaars  
voortdurend ogen en oren gebruiken om die participatie 
van de kinderen in de gaten te houden, corrigeren waar 
nodig en positieve feed-back geven als dat enigszins  
kan. Dus geen lastige Dani en geen huilende Tamara.  
Na afloop werden we door veel kinderen omhelst en  
bedankt en ook het PfS team was zichtbaar enthousiast. 

Het geheim van de magie van Magic Care

Tijdens het congres werden twee goochelaars van het eerste Magic Care uur in het zonnetje gezet: Paul Morak (rechts) en  
Cees Faber, beiden onder meer actief in het Juliana kinderziekenhuis in Den Haag. Een gouden duo!

De toverpet, een voorbeeld van een eenvoudig te leren truc, waardoor een succeservaring gegarandeerd is. 
Deze truc wordt vaak ingezet bij kinderen met faalangst. 

Melinda Biet, die op de achtergrond op het congres ‘bergen werk’ 
verzette, werd hiervoor terecht bedankt, ook voor de vele  
activiteiten die zij voor Magic Care, gevraagd en ongevraagd,  
telkenmale op enthousiaste wijze uitvoert. 
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Magic Care heeft de beschikking over een uitstekende power point presentatie, maar het blijkt dat door 
alleen al een zeer persoonlijk verhaal over de ervaring en werkwijze van onze goochelaars  
bij velen een gevoelige snaar wordt geraakt. 

Verschillende malen waren 
wij te gast bij service clubs 
als Rotary en Lions, maar 
ook ons verhaal als  
introductie van Magic Care 
bij personen die b.v. 40 jaar 
getrouwd zijn of op andere 
wijze iets heugelijks te 
vieren hebben, vaak tot 
gevolg dat het jaarproject 
(Rotary) in het teken staat 
van Magic Care ... 

... of dat een bijdrage van uitgenodigde familie/kennissen op het 
feest wordt gevraagd voor Magic Care (‘want als je 40 jaar bent 
getrouwd heb je alles al’). 

Hebben we voor ons verhaal 
veel tijd nodig? Onze  
secretaris mocht op een  
‘pitch’ bijeenkomst van zo’n  
8 Rotary clubs uit Arnhem  
en omgeving, die allemaal  
drie minuten de tijd kregen  
om hun (allemaal geweldige) 
projecten toe te lichten,  
zelfs in 2 minuten tijd iets  
over Magic Care vertellen.  
Met grote meerderheid van  
de paar honderd Rotarians 
werd Magic Care als meest 
aansprekend project  
uitgekozen en gehonoreerd. 
Ook de burgemeester van 
Oosterbeek (zie foto links) 
was onder de indruk. 

Donaties

De foto’s op deze pagina laten onze penningmeester Igor de Kort zien, die, inderdaad bij een 40-jarig 
huwelijksfeest, de aanwezige kinderen wist te betoveren. Zijn zwevend masker was al enige jaren 
geleden op het Nederlands goochelcongres bekroond met de prijs voor de beste uitvinding en werd 
zelfs in Las Vegas door hem gepresenteerd!
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Onze toppers
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Janse Heijn is al enige tijd één van onze zeer gewaardeerde Magic Care  
goochelaars. Hoe hij Magic Care beleeft leest u hierna. 

Wat is het verschil tussen goochelen voor Magic Care en een ‘gewone voorstelling’?
Bij een gewone voorstelling ligt het merendeel van de aandacht bij mij en mijn trucs. Toeschouwers die mij 
assisteren zet ik weliswaar in het zonnetje, maar uiteindelijk draait het toch vooral om mijn eigen verhaal.  
Bij een optreden voor Magic Care proberen we juist om de kinderen zoveel mogelijk in de ‘spotlights’ te 
zetten. Het idee is dat we een kind de kans geven om krachtig te zijn zonder dat ze zich fysiek al te veel 
moeten inspannen. Dat betekent dat je als artiest ook een andere -meer rustige en faciliterende- houding 
aanneemt. Daar worden we ook extra voor getraind. 

Wat is de meerwaarde van Magic Care/om te goochelen voor kwetsbare kinderen?
Ik krijg regelmatig van ouders en ziekenhuispersoneel te horen dat vooral voor de wat oudere kinderen  
niet veel wordt aangeboden, maar een goochelaar aan bed vinden ze dan wél weer interessant. Dat we  
niet alleen iets laten zien, maar ook echt iets cools aanleren is iets waarmee MagicCare echt iets extra’s  
biedt. Kers op de taart is dat je aan het eind zo’n goocheldoosje weg mag geven. 
 
Wat betekent Magic Care voor jou persoonlijk?
Toen ik 8 was moest ik voor een kleine operatie een dag of drie in het ziekenhuis van Utrecht opgenomen 
worden. Gek genoeg heb ik daar alleen maar positieve herinneringen aan. Van de operatie of andere nare 
behandelingen die ik onge- 
twijfeld heb moeten doorstaan 
staat me niets meer bij. Wat ik 
wel nog herinner is dat één van 
de zusters mij een goochel-
trucje leerde. Ze liet een dopje 
van een lijmstift verdwijnen  
en legde me toen uit hoe ze 
dat voor elkaar kreeg. Haar 
methode was – ongelofelijk 
genoeg – precies dezelfde die 
Magic Care goochelaars  
gebruiken om een vingerhoedje 
te laten verdwijnen. Dat ik nu 
professioneel goochelaar ben 
en kinderen net zo’n positieve 
ervaring kan geven als ik 
destijds had – dat is écht magie. 

Wat is jouw wens  
voor de toekomst  
van Magic Care?
Dat we nog groter kunnen 
worden en nóg meer kinderen 
kunnen bereiken. En… dat er  
in 2030 een goochelaar op TV 
komt die zijn eerste trucje in 
het LUMC leerde! 

Een juweel van een boek, zo kun je  
het Methodiekboek wel samenvatten. 
Geschreven door Marlies en zeer 
aantrekkelijk geïllustreerd door  
Hester van der Kwaak en vorm- 
gegeven door studio Ton Bal. Alleen 
voor Magic Care leden bestemd, een 
prachtig hardcover handboek met  
vele ter zake doende bijlagen.
Na een hoofdstuk over onze  
doelstellingen en de aanpak bij het 
goochelen voor kwetsbare kinderen, 
zijn vooral de hoofdstukken over 
‘Magic Care in de praktijk’ belangrijke 
elementen voor onze collega’s, die 
steeds met enthousiasme en op 
stimulerende wijze ‘onze’ kinderen via 
goochelen en presentatielessen een 
groter zelfvertrouwen geven. Het gaat 
hierbij over de drie hoofdonderdelen: 
de Voorstelling, de Workshop en de 
Groepspresentatie. Een belangrijk 
hoofdstuk gaat over kwetsbare  
kinderen in het ziekenhuis, hetgeen  
een duidelijk andere aanpak vereist  
dan die voor groepen kinderen. De 
diverse goocheldoosjes en de daarin 
opgenomen goocheltrucs, die de 
kinderen allemaal ontvangen, worden 
uitgebreid met vele illustraties belicht. 
Voor al onze collega’s een onmisbaar 
handboek dat veel gebruikt zal worden. 

Interview Janse HeijnHet Methodiekboek

Onze vice-voorzitter Rob van de Kamp heeft jaren geleden in 
Amerika gewoond en heeft toen, ver voordat Magic Care werd 
opgericht, goochelles gegeven aan kinderen van gedetineerden, 
gecoacht door zijn leermeester (Eric Carlson) ter plaatse.  
De contacten zijn dit jaar weer opgepakt en Rob heeft tijdens een 
kort verblijf in de USA (Sacramento) zich georiënteerd of  
de Magic Care formule ook daar haalbaar zou zijn, tenminste  
in ziekenhuizen. Het Methodiekboek zal hiertoe ook in een  
Engelse vertaling verschijnen. We wachten met spanning af of 
Magic Care zich op deze wijze ook internationaal zal laten zien. 

USA?

16        Het Methodiekboek / Magic Care USA?



Uitspraken
Reacties van kinderen, ouders en leiders van instellingen geven, beter dan wij dit doen, 
aan op welke wijze Magic Care wordt beleeft. Hieronder een selectie.

✶ “Waarom een elastiekje door mijn duim?”, vraagt John, waarop Peter gevat  
antwoordt dat een elastiekje beter is om door de duim te halen dan een  
kettingzaag! Geweldig!

✶ (moeder van Sage in het ziekenhuis) : “Wat hebben die meiden nog gelachen  
met die goochelstok. De verpleging kon niets meer normaal doen, alles met  
een bevriezing, in de nacht waren de stokken verstopt.” (het gaat hierbij om  
onze licht- en geluidgevende goochelstok)

✶ (moeder van Isabel in het ziekenhuis) : “Ik vond het echt super en voor Isabel  
was het ook een leuke ervaring. Ze heeft alles vanmiddag met succes laten zien. 
Heerlijk die lach op haar gezicht!”

✶ (Paul Morak) : “Dat blije gezichtje van dat jochie én die gezichten van zijn ouders 
die blij waren voor hem. Daar doe je het toch voor.” 

✶ (moeder van Thijmen) : “Ik heb zojuist 4 zusjes van Thijmen vol bewondering  
naar huis gestuurd; hij heeft ze de eend/konijn kaart laten zien en het elastiekje.  
Fantastisch! Bedankt aan de twee heren die vanmorgen in het Sophia ziekenhuis 
voor een super grote glimlach op het gezicht van onze zoon hebben gezorgd!”

✶ “Geweldig hoe de goochelaar van Magic Care de kinderen (tijdens de jaarlijkse 
Stichting Semmy familiedag) wist te boeien en ze op het podium kreeg om de  
net geleerde trucs te laten zien!”
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“Nou, wat zeg je dan? 
Wat zeg je dan?”, 
moedigt de moeder van 
de 5-jarige L. aan, die 
net het goocheldoosje 
heeft gekregen. 
“Geeft niet hoor, jouw 
lach  dat is voor ons 
genoeg”, zegt Paul.  
Met zeepbellen was zijn 
aandacht al enigszins 
gewekt, maar de lach 
breekt door als hij Paul 
weer ontdooid met het 
toverstafje. 

We zijn op de IC van de kinderafdeling, wassen weer onze handen en doen andere schorten om als we 
naar F., 11 jaar, gaan. Dolle pret en opperste verwondering als Paul weer overal munten vandaan tovert. 
Tong uit de mond als het nét lukt, zelfs met de verschillende infusen, om het vingerhoedje en elastiekje 
onder de knie te krijgen.

Dan een verdieping lager. De  6-jarige S. heeft al een doosje van Magic Care en is wild enthousiast als hij 
een tweede doosje krijgt. Het idee om geld te verdienen als de toeschouwer de middelste, rode kaart 
weet te bemachtigen geeft hem nog meer energie. De twee vlaggetjes vindt hij super en van de  
stippenkaart wordt hij helemaal gek. Dat was geslaagd, zeggen we tegen elkaar als we op weg gaan  
naar H. 14 jaar, die aan een tafeltje zit met haar moeder. Een rustig en intelligent meisje, dat alles snel 
oppakt. In de tussentijd wordt de Engelse M. teruggebracht van de recovery. Hij zit met open mond 
en grote ogen te kijken wat zijn zaalgenote allemaal wordt bijgebracht. En hoewel hij niet op ons lijstje 
stond, krijgt ook hij een doosje voor als hij weer helemaal bij kennis is. H. belooft om hem dan verder  
te onderwijzen.

Voor de laatste keer dit jaar trekken we onze jassen aan
en gaan voldaan naar huis, uitkijkend naar volgend jaar. 

Paul Morak
Peter Lok

Een bezoek aan het Sophia 
kinderziekenhuis, een impressie.
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