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(Christie)
“Hè, waar is het vingerhoedje nou?”
Christie zat rechtop in haar bed, ze keek erg verbaasd, want met een, zo het leek, eenvoudige beweging 
was het gele vingerhoedje, dat op de vinger van Wim zat ineens verdwenen. 
“Hoe doe je dat?”, wilde ze weten. En ze was helemaal 
onder de indruk toen het vingerhoedje uit het oor 
van haar moeder werd terug getoverd. “Weet 
je, Christie, deze tovertruc ga ik je nu leren, 
zodat je als een echte goochelaar iedereen kan 
verbazen.”

We gingen aan het werk en Christie toonde zich 
een prima tovenaarsleerling, ze had de grepen die 
nodig zijn om de truc goed uit te voeren al snel onder 
de knie, maar het was belangrijker dat ze hierdoor, 
tenminste tijdelijk, vergat waarom ze in het ziekenhuis lag. 
Ook haar moeder zag de stralende glimlach op het gezicht 
van Christie en zij was net zo trots als Christie zelf.  “Het kan 
natuurlijk alleen maar beter gaan als je ook de toverspreuk kent; 
weet je er een, Christie?” 
“Ja, ‘Sim sala bim’ geloof ik.” Ze keek Wim hoopvol aan. “Prima, 
Christie, da’s een hele goede.” De zuster kwam binnen. 
“Zuster, kijk eens, ik kan toveren.” En met een prachtige 
beweging wist Christie het vingerhoedje weg te toveren 
van haar vinger.” Kom eens dichterbij zuster.” En met een 
magisch gebaar haalde Christie hierna het vingerhoedje uit 
het oor van de zuster, die hier niets van begreep. Christie 
straalde en het was aandoenlijk om ook naar het gezicht van 
haar moeder te kijken. 

“Als mijn oom en tante vanmiddag op bezoek komen ga ik 
ook weer toveren.” Christie was helemaal in de ban van het 
goochelen en de blos op haar wangen gaf duidelijk aan dat zij er 
erg van genoot .

En dat allemaal met een eenvoudig vingerhoedje!

Als je zoiets meemaakt weet je waar je het voor doet. 
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Introductie
 

Het is elk jaar weer verrassend te constateren op welke wijze ‘onze’ kinderen reageren op de 
voorstelling en workshop van Magic Care. Maar niet alleen de kinderen lopen na afloop trots rond 
met het diploma dat ze verdiend hebben en de trucs die ze van ons ontvingen. Ook de leiding van de 
instellingen waar we optreden is steeds erg enthousiast over onze aanpak om het zelfvertrouwen van de 
kinderen door middel van goochelen te vergroten. 

Het zal duidelijk zijn dat we ook zelf genieten van die blije gezichten van de kinderen tijdens en na afloop 
van ons optreden. En dat motiveert ons om met onze activiteiten zeer lang door te gaan, want er zijn 
nog erg veel kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 

Omdat de evaluatie van onze projecten door de leiding (op schrift) en door de kinderen (plakboeken 
en foto’s) meer zegt dan dat wij zelf lovend over onze activiteiten spreken, zijn in dit jaarverslag vooral 
reacties van leiding en kinderen opgenomen. 

U zult merken dat we op verschillende fronten actief zijn, vooral in Nederland, maar ook in het 
buitenland. 

Voorwoord
Een jaar vol uitdagingen… 

Dat is hoe we het afgelopen jaar kunnen karakteriseren. Vol verwondering zie ik dat een kleinschalig 
initiatief dat zes jaar geleden genomen werd door een groepje enthousiaste goochelaars, bezig is om 
uit te groeien tot een landelijk netwerk. Het is een uitdaging voor ons als bestuur om deze groei van 
Stichting Magic Care in goede banen te leiden en te streven naar een professionele organisatie met een 
duidelijke methodiek, waarbij het belang van het ‘trotse’ kind voorop staat.

Natuurlijk hebben we ook weer in het jaar 2010 veel kinderen en jongeren in aanraking kunnen brengen 
met onze betoverende hobby. En het aantal magische projecten groeit maar door. 

Naast onze vaste doelgroepen zijn wij bijvoorbeeld bezig om een speciale didactiek te ontwikkelen voor 
individuele ondersteuning van zeer kwetsbare kinderen. Dit kunnen terminale patiëntjes, kinderen met 
brandwonden of kinderen met een chronisch ziekte zijn. Op maat gemaakte Magic Care goochel tassen 
worden momenteel voor deze tak van Magic Care ontwikkeld. Maar ook komt er een nieuwe huisstijl,  
instructieboekje, site, etc. etc. Een folder in de nieuwe huisstijl, mede mogelijk gemaakt door onze 
medewerker Beer van Muiswinkel, verscheen in 2010 en is reeds wijd en zijd verspreid. 

Tot onze grote vreugde zijn er dit jaar maar liefst vijftien nieuwe goochelaars opgeleid die de missie 
van Magic Care willen helpen uitdragen: ook zij stellen hun opgedane magische ervaring belangeloos 
beschikbaar aan kwetsbare kinderen in onze samenleving. Deze nieuwe medewerkers hebben afgelopen 
najaar een Magic Care Training gevolgd en zijn allen zeer enthousiast om in het nieuwe jaar hun 
toversteentje bij te dragen. 
Heeft u enig idee hoeveel honderden kinderen onder ons gehoor zijn geweest? Heeft u enig idee wat 
hiervan de resultaten zijn? Ach, dit is zeer moeilijk te peilen. Maar aan de hand van dit jaarverslag dat 
zorgvuldig door onze secretaris Wim van Dokkum is samengesteld krijgt u daar hoogstwaarschijnlijk 
toch een goed beeld van. 

Ten slotte: ieder jaar weer ben ik onder de indruk van 
het feit dat zoveel mensen ons ondersteunen. Met giften, 
met oprechte interesse of met praktische hulp. 
Ik spreek namens het hele bestuur als ik u bij 
deze hartelijk dank dat u ons werk mede 
mogelijk maakt. 

Marlies Greve
(voorzitter Magic Care)
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Uitgevoerde projecten 
   in 2010

Justitiële jeugdinrichting
   ‘De Lindenhorst‘, Zeist
 

De Lindenhorst is één van de weinige gesloten jeugdzorgaanbieders in Nederland waar uitsluitend 
meisjes met ernstige gedragsproblemen, optimale bescherming en intensieve behandeling krijgen.
We waren hier al eerder geweest, bij de ‘meiden’, zoals ze worden genoemd. Elke keer een uitdaging om 
deze groep van ongeveer 25 meisjes in de leeftijd van 14-17 jaar de betovering van het goochelen over 
te brengen. Zeker als in afwachting van de workshops klinkt: “ze moeten niet denken dat ze ons kunnen 
vermaken”. 

Een aantal van hen heeft inderdaad wat op hun kerfstok, maar met de goochelstok en de trucs proberen 
we de meiden doorzettingsvermogen en een positieve benadering van de maatschappij bij te brengen. 

De leiding: “We hebben de goochelmiddag als zeer positief ervaren. Het feit dat jullie op een speelse 
manier veel sociale vaardigheden behandelen, hebben we als zeer zinvol gezien” en: “Wij hopen dat jullie 
met dit fantastische instrument nog heel veel jaren bij ons op bezoek komen”. 
Dat zullen we ook in 2011weer gaan doen. 

Stichting De Ster 
   (Maankamp)

 

We zijn hier elk jaar meerdere keren met veel plezier vaste gast. Kinderen met te weinig zelfvertrouwen, 
die bijvoorbeeld op school worden gepest, worden door genoemde stichting intensief begeleid om 
onzekerheden te overwinnen en het zelfvertrouwen te vergroten. Al vele malen hebben we voor deze 
groep een voorstelling en een workshop verzorgd. 

Het toverkastje van Marlies is altijd mysterieus, zoals ook de leiding van het Maankamp ervaart. Rob 
maakt immer indruk met zijn vingervlugheid, Igor heeft bijzondere gaven als ‘weazle’ , waarbij hij laat 
ervaren dat het spelen van een ‘typetje’ op uitstekende wijze bij kan dragen tot het vergroten van 
het zelfvertrouwen. Wim laat met de grote ruiten kaart, die steeds van waarde verandert, zien dat 
presentatie een belangrijk onderdeel is van het goochelen. Die presentatie in algemene zin (hoe sta je, 
hoe beweeg je, rechtop, laat je zien) zijn onderdelen die ook door Wil Hendriks (één van de nieuwe 
medewerkers en ontwerper van de digitale Nieuwsbrief) op speelse wijze wordt gevisualiseerd. 

Gezichtsbedrog is één van de belangrijke elementen van goochelen; het  ‘hypnotron’ effect als optische 
illusie (op de foto door Wil Hendriks gedemonstreerd) , maakt als voorbeeld altijd veel indruk. En als 
Rob met zijn prop servetten, die over het hoofd van een assistent verdwijnt, zonder dat deze het in de 
gaten heeft, het geheim houden bij de kinderen test, geeft dat erg veel bijval.  Ons tovervingerhoedje blijft 
voor de workshop een ‘hit’ en het pepermuntdoosje dat magisch wordt bedrukt is ook voor de kinderen 
uitdagend. 
Natuurlijk krijgen de kinderen na afloop allemaal een diploma en daar zijn ze erg trots op. En ook de 
leiding is erg positief: “Jullie stralen steeds meer professionaliteit uit” en “De kinderen realiseren dat op 
een podium staan niet alleen spannend is, maar ook zo’n kick kan geven”. Of: “Jullie zijn onze gaafste, 
indrukwekkendste en meest leerzame workshop van alle kampen”. We blozen ervan!

De hypnotron als 
optische illusie De leiding moet 

ook meedoen
Uitreiking

van de diploma’s
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Speciale basisschool
   “De Wissel“, Hoorn
 

Voor een groep van circa 20 autistische jongens werd met veel succes een workshop gegeven. Door 
Marlies waren we uitstekend geïnformeerd over de wijze van benadering van de jongens. Een belangrijk 
aspect is een goede structuur van de activiteiten; een geplande voorstelling van drie kwartier moet 
inderdaad 45 minuten duren. De jongens waren al een dag eerder met behulp van pictogrammen 
ingelicht over hoe het programma zou verlopen. 

Omdat autistische kinderen moeilijk kunnen omgaan met verrassingen werd besloten om ook de trucs 
van de voorstelling uit te leggen. Ook hadden de kinderen koptelefoons als oorbescherming bij zich die 
zij op kunnen zetten als zij last hebben van (harde) geluiden. Ons programma was hieraan overigens 
aangepast. Het was erg bijzonder dat alle jongens het geheim konden bewaren van het effect van Rob 
met de prop servetten (zie vorig hoofdstukje).

Naast het leren van de bekende vingerhoed truc, genoten de jongens ook van de speciale pet die door 
Magic Care was ontwikkeld;  deze kan leeg worden getoond, maar plotseling komen er twee doekjes uit. 
De foto’s geven een goed beeld van ons optreden. We kregen na enige tijd een leuk zelfgemaakt boekje 
met foto’s, tekeningen en tekst “Heel erg bedankt, wij hebben genoten”. 

De leiding: “Het was een goed verzorgde leuke magische middag. De kinderen hebben intens genoten.  
Ze waren enthousiast om te leren goochelen. De workshop heeft zeker bijgedragen tot het opbouwen 
van het zelfvertrouwen en het overwinnen van angsten”. 
En, zoals Charly Crama (één van onze nieuwe medewerkers) het formuleerde: “Ik zal de stralende 
glimlachjes van deze middag nog lang blijven herinneren”.  

Sophia Kinderziekenhuis,
   Rotterdam

 

Rob en Wil hebben in dit ziekenhuis een tiental kinderen weten te verblijden met  goocheltrucs, die 
ze leerden en mochten houden. Het betrof kinderen die te ziek waren om van de afdeling te kunnen 
gaan naar een feest in de centrale hal van het ziekenhuis. Omdat de reacties van zowel de kinderen, hun 
ouders en de ziekenhuis staf uitermate enthousiast bleken is deze ‘één op één’ benadering als nieuwe 
activiteit in ons programma opgenomen; in het voorwoord heeft Marlies hierover al iets geschreven. 
Eén van de doelstellingen is door middel van magisch entertainment en een positieve, persoonlijke 
benadering even afleiding te bieden voor alle zorgen, pijn en verdriet. Begrippen als ‘eigenwaarde’, 
‘zelfrespect’ en ‘positief denken’ vormen daarbij belangrijke aspecten. Op de foto ziet u de goocheltas 
met enkele goochelartikelen, speciaal voor de kinderen van deze doelgroep gemaakt.
 
Enkele ervaringen van Wil en Rob:
Wat te denken van de 3-jarige Davy, waar we eigenlijk niet naar toe zouden gaan. Hij was zo sterk dat 
hij bij het geven van een ‘high five’ mij steeds op de grond deed tuimelen (en een plezier dat hij daarom 
had!). De toverstok met geluid en licht vond hij geweldig. Na twee uur kwamen we zijn moeder op de 
gang tegen die zei dat hij er nog steeds mee bezig was. En dan Bas (12 jaar) die goochelen maar niks 
vond. Hij wilde dat hij ons kon weg goochelen. Hoe meer we in dit ‘spel’ meegingen, des te fanatieker 
werd hij, geweldig. Zijn vader vond het ook te gek, zeker toen ik hen ook wat trucs met elastiekjes 
leerde, waarmee ze zijn moeder zouden verrassen.

Het zal duidelijk zijn dat deze vorm van magic entertainment een andere aanpak vergt dan de 
gebruikelijke workshop voor groepen kinderen. Er is hiertoe een specifiek plan geschreven, waarbij goed 
overleg met en begeleiding vanuit het ziekenhuis belangrijk zijn. Hoewel het kind uiteraard centraal staat 
wordt het op prijs gesteld als de ouders/verzorgers van de betreffende kinderen aanwezig zijn bij de 
komst van de goochelaars, zij zullen worden betrokken bij de presentatie. 
Inmiddels zijn Rob en Wil al meerdere malen naar dit ziekenhuis toegegaan.
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Villa Pardoes,
 Kaatsheuvel
 

Marlies en Igor hebben een optreden en goochelworkshop verzorgd voor in Villa Pardoes. Het is een 
nieuwe doelgroep van Magic Care. Gezinnen met een kind met een mogelijk levensbedreigende ziekte 
houden in Villa Pardoes (bij de Efteling) een week lang vakantie met veel leuke activiteiten. De huisjes 
zijn verbonden aan een complex in de vorm van een slakkenhuis, dat avontuur, geborgenheid en fantasie 
uitstraalt. De Magic Care voorstelling vond plaats op de donderdagavond, de laatste avond voor het 
vertrek van de families uit de villa. De voorstelling was voor Magic Care een kennismaking met  
Villa Pardoes en een aftasten van de mogelijkheden om in de toekomst meer samen te gaan werken. 

Marlies en Igor speelden een voorstelling uit die een combinatie was van de tovervoorstelling van Carlijn 
(de artiesten naam van Marlies),de Magic Care goochelvoorstelling en Igor’s Clown Gringo. Iedereen  
(de aanwezige 16 kinderen en hun ouders) werd betrokken bij de voorstelling. Igor werd op aanwijzingen 
van Carlijn van een verlegen jongetje een grappige en ondeugende clown, die leert toveren van tovenaar 
Carlijn. Aan het eind van de voorstelling leerden de kinderen allemaal twee trucs.

De reacties van de mensen van Villa Pardoes waren erg enthousiast. Vooral over het niveau en de 
diepgang was men onder de indruk: “Een bijzondere en magische avond met een mooie opbouw, 
bijzondere momenten en met inhoud. De kinderen deden ondanks de wisselende leeftijden erg goed 
mee en lieten naderhand vol trots de geleerde goocheltruc aan hun ouders zien. De workshopgevers 
waren zeer deskundig. Ik kom maar weinig artiesten tegen die vanuit een visie te werk gaan!”

Het was een geslaagde avond en de doelgroep bleek uitermate geschikt voor Magic Care. 
Er zijn afspraken gemaakt om in 2011 zo ongeveer 6 keer een Magic Care avond te houden, 
waarop door de leiding zeer enthousiast werd gereageerd.

Kinderen met diabetes
 

Maar liefst 50 kinderen met diabetes hebben een goochelvoorstelling 
gegeven in een echt theater. U leest het goed, het waren uiteindelijk de 
kinderen, die voor prima ‘theater’ zorgden. Marlies en Manon van der 
Zalm (die we in het vorige jaarverslag al als medewerker voorstelden) 
hadden vooraf duidelijke instructies aan de kinderen gegeven. 

De workshop ging niet alleen over het 
aanleren van een goocheltruc, maar ook 
over hoe je op zo’n groot podium de 
truc kan presenteren. De ouders van de 
kinderen zaten in de zaal en gaven de 
kinderen een enthousiast en luid applaus. 
Wat waren zij trots. 

Brazilië project
 
Dit jaar organiseerde Igor voor de zevende keer het circusproject voor de Braziliaanse straatkinderen 
in Extrema. Hij stelde een team samen van vijf Nederlandse en Braziliaanse vrijwilligers met wie hij een 
maand lang les gaf in clownerie, goochelen, grondacrobatiek, tissu en percussie. Elke dag werden er
 ‘s ochtends en/of  ‘s middags in parallelle groepen verschillende circuslessen gegeven. Daarnaast werden 
er ook kinderen individueel begeleid. De deelnemende organisaties waren het Weeshuis Recanto São 
Francisco met 55 kinderen en de dagopvang Projeto Integral met 250 kinderen. De hoofdsponsor Wings 
of Support had er voor gezorgd dat materialen gekocht konden worden en dat er voor het transport 
gebruik gemaakt kon worden van een huurauto.

Ter afsluiting van het project lieten de kinderen hun kunsten zien in een grote circustheater voorstelling, 
die twee keer volledig was uitverkocht.
De kinderen voor wie het project is georganiseerd hebben allemaal een zware achtergrond. Veel van 
hen zijn verwaarloosd, uitgebuit, misbruikt, ouders in de gevangenis of aan de drugs of vaak ook zelf 
verslaafd. Over deze problematiek en hoe het circusproject bij deze kinderen kan helpen om een betere 
richting te vinden in hun leven heeft Igor een documentaire gemaakt. Deze is te zien op youtube met de 
zoeksleutel [Magic Care 2010]
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Indonesië project
 

Magic Care is iets dat onze mensen in het bloed zit. Zodoende dat Igor ook tijdens zijn vakantie op 
Java in Indonesië twee projecten heeft opgezocht waar hij zich als goochelaar kon inzetten voor arme 
kinderen. Het eerste project was het weeshuis Panti Asuhan Anak Yatim. Daar heeft hij voor zo’n 40 
kinderen een voorstelling als clown gedaan. Langzaam begonnen de lichtjes te schijnen in de ogen van 
de kinderen die normaal een hard  en grauw bestaan leiden. Even konden zij ontsnappen aan de harde 
realiteit en gewoon vrolijk zijn.

Het tweede project waar Igor als goochelaar heeft opgetreden waren arme kinderen van Suprapto II, 
een arme wijk in de stad Malang. Nadat de kinderen konden genieten van leuke goocheltrucs, werden 
de meisjes verblijd met ballonfiguren. De jongens kregen T-shirts die door Stichting Nero Productions 
(theater en jongeren in Nederland) ter beschikking waren gesteld. Ze waren erg blij met deze gave en 
praktische cadeaus. De kinderen waren erg gemotiveerd om ook zelf een beetje te leren goochelen.

Diversen
 

•  Tijdens het Nationaal Goochelcongres in Ede heeft Igor een speciale uitvinders prijs gekregen voor 
zijn nieuwe creatie van het zwevende masker.

•  Magic Care lied. Onlangs werd een heus Magic Care lied geïntroduceerd, geschreven en gezongen 
door Wim van Dokkum en uitgevoerd door het combo van de Dixie Daddies met Wim op drums. 
Op de laatste trainingsavond voor nieuwe medewerkers werd dit lied (op de melodie van ‘Bye, bye, 
blackbird’) enthousiast meegezongen. De cd met dit nummer zal in 2011 verschijnen.

•  In het blad ‘MEE Magazine’ (nr 8 van juni 2010) heeft een interview gestaan van Wim over de 
geschiedenis en werkwijze van Magic Care. ‘MEE Magazine’ is een tijdschrift over ontwikkeling en 
ondersteuning voor mensen met een beperking. 

•  Speciaal voor ons één-op-één optreden voor kinderen in ziekenhuizen, bij huisbezoek en in 
instellingen als Villa Pardoes is een prachtige goocheltas met ons logo erop ontworpen met daarin 
diverse trucs met beschrijvingen. Het is de bedoeling dat kinderen met een ernstige, mogelijk 
levensbedreigende ziekte deze tas met inhoud ontvangen en ter plekke worden dan de trucs door  
de Magic Care goochelaars gedemonstreerd en uitgelegd.

•  Voor 2011 zijn hiertoe al drie data vastgelegd voor ons optreden in het Sofia kinderziekenhuis in 
Rotterdam. 

• Voor Villa Pardoes (zie eerder in dit verslag) zijn zelfs al 6 dagen vastgelegd voor optredens in 2011. 

•  Daarnaast is er de mogelijkheid dat ernstig zieke kinderen thuis bezocht worden door een  
Magic Care goochelaar.
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Epiloog
 

Wij hebben geprobeerd u met dit jaarverslag niet alleen op 
de hoogte te houden van onze activiteiten in 2010, maar 
vooral ook een sfeerbeeld mee te geven op welke wijze ‘onze’ 
kinderen reageren op de voorstellingen en workshops. Ook 
de leiding van de instellingen waar wij komen is elke keer erg 
enthousiast over het onze aanpak. 

De toenemende professionalisering en de uitbreiding van het 
Magic Care team  met nieuwe, enthousiaste en gemotiveerde 
goochelaars brengt met zich mee dat veel (belangeloze) tijd 
wordt besteed aan de organisatie en planning. Het blijft voor 
ons erg stimulerend te constateren op welke wijze we worden 
ondersteund, zowel door middel van woord of gebaar en via 
de zeer gewaardeerde bijdragen van onze sponsors; 
we hopen op uw blijvende steun!

We willen namelijk zoveel mogelijk kwetsbare kinderen kennis  
laten maken met een fantastische hobby, die, gegeven onze 
ervaring van 6 jaar, duidelijk bijdraagt aan het vergroten van het 
zelfvertrouwen van de kinderen.

De kinderen zijn er trots op dat zij bij Magic Care behoren, 
maar wij zijn tenminste zo trots om te zien hoe blij de 
kinderen zijn tijdens en na afloop van onze workshop. En daar 
gaat het toch allemaal om.

Het Magic Care bestuur
 

 Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 (van links naar rechts op de foto)

 Igor de Kort, penningmeester 

 Wim van Dokkum, secretaris en PR 
 (tel. 030 6992860, w.dokkum@planet.nl)

 Marlies Greve, voorzitter

 Rob van de Kamp, vice voorzitter

   We prijzen ons echter gelukkig dat 
we ons omringd weten door een 
fantastische groep van ongeveer 

  15 goochelaars, die sinds kort deel   
  uitmaken van Magic Care.
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