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(Eric)
 “Moet ik die kaarten zó vasthouden?” Eric keek mij hoopvol aan, hij probeerde in zijn kleine groepje 
de truc onder de knie te krijgen. Het was de truc van de twee kaarten die met de beeldzijden tegen 
elkaar plotseling van plaats verwisselen. “Ja, prima zo, Eric, houd ze schuin vast zodat de toeschouwers de 
achterzijde van de kaarten niet kunnen zien”. Eric, deelnemer aan het Maankamp voor kinderen met te 
weinig zelfvertrouwen, straalde toen de andere kinderen in zijn groep hem een complimentje gaven en 
vooral zijn manier van presenteren heel goed vonden. 
Het was voor Eric dan ook niet moeilijk om het 
voordoen van de truc voor de andere kinderen 
in zijn groepje van een positief commentaar 
te voorzien. Het ‘dank je wel’ van de jeugdige  
goochelaars gaf aan dat de kinderen ook leerden 
om de commentaren van anderen te waarderen. 
Maar ja, het laten zien van de truc aan alle 30 
kinderen in de grote zaal, was natuurlijk een ander 
verhaal en erg griezelig, maar ik wist Eric toch zover te 
krijgen dat hij het ging doen. Hij zat op de eerste rij met 
zijn kaarten in de hand en ik knikte hem bemoedigend toe, 
want het was best spannend. 

Er waren eerst een paar kinderen die de truc met het 
vingerhoedje voordeden. Toen was het de beurt aan Eric.  
Hij werd officieel  aangekondigd : “Dames en heren, we krijgen 
nu Eric die een truc met kaarten gaat doen”. Eric stond op,  
ging voor de groep staan en vertoonde de kaarttruc. 
Misschien tot zijn eigen verbazing ging het prima en hij was 
verrast dat alle aanwezigen voor hem klapten.

“Uitstekend Eric! Je bent al een echte goochelaar”, zei één 
van de leidsters, “ik vind het erg knap dat je het durfde”. 
Eric besefte dat het presenteren voor een groep wel 
spannend was maar dat het toch niet zo eng was als hij van 
te voren had gedacht. En het feit dat de aanwezigen luid voor 
hem applaudisseerden gaf hem moed om de truc ook in zijn 
klas op school te gaan doen.
Wat zouden zijn ouders en de juf op school trots op hem zijn!

Dit is een voorbeeld van de methodiek die de goochelaars van  
Magic Care gebruiken om niet alleen de kinderen een truc te 
leren, maar hen ook complimentjes te leren geven en te ontvangen. 
Goochelen is vooral presenteren en durven, hetgeen bij de kinderen een 
positieve ervaring oplevert, waardoor het zelfbeeld verbetert. 
En als je de kinderen na afloop trots ziet rondlopen met hun trucs en een mooi  
diploma is het duidelijk waardoor de goochelaars van Magic Care gemotiveerd worden.
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Voorwoord
Magic Care bruist…

Het afgelopen jaar lag bij Magic Care het accent op groei. De ontwikkeling die onze stichting doormaakte 
verliep snel en op vele terreinen. Zowel op het inhoudelijke als op het professionele vlak.  
Zowel organisatorisch als persoonlijk. Met nu 20 enthousiaste goochelaars die zich belangeloos voor het 
kwetsbare kind  inzetten, nieuwe organisaties en instellingen waar structureel mee wordt samengewerkt, 
snelle ontwikkelingen in de methodiek waaronder een uitbreiding van lesmateriaal, instructie DVD’s en 
een geweldige nieuwe site, kunnen we maar één conclusie trekken: Magic Care bruist. 

Stichting Magic Care bestond afgelopen december al weer zeven jaar. Volgens de ontwikkelings-
psychologie staan de  eerste zeven jaar voornamelijk in het teken van de opbouw van een gezond lichaam. 
We kunnen rustig stellen dat dit ook voor onze stichting geldt. Na deze eerste jaren ligt de basis van 
onze stichting stevig en verankerd. Maar het werk is nog niet af, we zijn nog lang niet uitgegroeid.  
Mede door financiële ondersteuning van vele sponsors en een behoudend kostenbeleid, kunnen we het 
komende jaar een grotere groep kinderen kennis laten maken met een geweldige hobby. 

In dit jaarverslag, zorgvuldig samengesteld door onze secretaris Wim van Dokkum, krijgt u in vogel- 
vlucht een impressie van de kinderen die het afgelopen jaar van een magische ondersteuning hebben  
kunnen genieten.
 
In het bijzonder wil ik, ook namens het bestuur, al onze medewerkers, vrijwilligers en sponsors bedanken 
voor hun vertrouwen en ondersteuning. Samen zorgen we ervoor dat kinderen - middels een mooie 
magische beleving - een positieve ervaring krijgen die zij niet snel zullen vergeten. Door met hen samen 
goochelgeheimen te ontdekken en ‘iets te leren wat een ander niet kan’ kunnen we kwetsbare kinderen 
in hun kracht zetten, en daar gaat het om! 

Marlies Greve
(voorzitter Magic Care)
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Introductie
 

Het is voor ons verheugend te zien hoe de ontwikkeling van het  
jaarverslag parallel loopt aan die van onze stichting. De groei van  
het aantal goochelaars van naam die zich bij ons als medewerker  
hebben aangesloten is erg stimulerend. Ook de kwaliteit van onze activiteiten laat een toenemende 
professionaliteit zien, Marlies Greve meldde dit al in haar voorwoord. Hierbij is het zeer plezierig 
te weten dat we in goed gedefinieerde en enthousiaste teams werken voor verschillende typen 
doelgroepen. Het ziekenhuisteam en het team ‘Villa Pardoes’ zijn hiervan uitstekende voorbeelden.  
Aan het eind van dit verslag hebben we de namen van al onze medewerkers genoemd en de groepsfoto’s 
stralen duidelijk enthousiasme uit. 

Zoals u ziet hebben we de huisstijl van Magic Care, zoals deze op brochures, op diploma’s voor de 
kinderen en op de website aanwezig is, ook voor het jaarverslag gebruikt.

We hebben opnieuw het principe gehanteerd dat het vooral de kinderen en de leiding van de instellingen 
moeten zijn die via foto’s en feedback aangeven hoe onze activiteiten gewaardeerd worden. We hebben 
dit teamgewijs gedaan. 

De meeste projecten betreffen voorstellingen en workshops voor kinderen in Nederland, maar ook in 
het buitenland is Magic Care actief. Vooral het Brazilië project is hiervan een vast onderdeel. 

We hopen dat u bij het lezen van dit verslag een goed beeld krijgt van onze werkwijze en resultaten. 

Wim van Dokkum  
(secretaris Magic Care)



Uitgevoerde projecten 
   in 2011

Team “bestuur”
 Stichting Kind en Brandwond
 

De Stichting Kind en Brandwond, die kampen organiseert voor kinderen met brandwonden, is al 
enige jaren één van onze vaste doelgroepen. Eén van de doelstellingen van Magic Care hierbij is dat de 
toeschouwers niet geconcentreerd zijn op de diverse brandwonden van de kinderen, maar op de truc 
in de hand. Ons team had Arie Stapper als gast die op fabuleuze wijze munten overal vandaan toverde. 
Wil Hendriks ontroerde door zijn vertolking van de verlegen man die artiest wilde worden. Het was 
de laatste dag van het kamp, de tieners kwamen lusteloos binnen, maar gingen na onze workshop 
enthousiast naar huis. En ze wilden natuurlijk de geleerde trucs aan hun ouders laten zien. En als hun 
vader dan wilde weten hoe de truc gaat zeiden ze beslist “dat mag ik niet vertellen”, want bij iedere 

workshop van Magic Care leggen de kinderen de eed van geheimhouding af. 
Onze ervaring is dat dit duidelijk ‘status’ geeft aan de kinderen en een belangrijk 
onderdeel is van het verhogen van het zelfvertrouwen. Uit de evaluatie:  
‘Vooral de toewijding van de goochelaars viel op. Mede door hun enthousiasme is deze 
dag tot een succes geworden. Ook de professionaliteit  van het Magic Care team gaf 
meteen al een vertrouwd gevoel’. 

Stichting de 
speelgoedbank   

 

Stichting de Speelgoedbank beoogt aan kinderen waarvan de ouders bij de Voedselbank aankloppen, 
speelgoed te verstrekken. Een team van Magic Care was actief op een feestmiddag met zeer veel leuke 
programma onderdelen. ‘Heksen’ Marlies en Manon liepen rond met hun mobiele heksenkar en leerden 
de kinderen onder meer goochelgeld wegtoveren, Eltjo en Wim verbaasden de kinderen (en hun ouders) 
met ‘goocheltrucs op korte afstand’ en Louis stal de show met een wervelende voorstelling voor alle 
aanwezigen. Omdat er nog tijd was voor een korte workshop zag je na afloop vele kinderen met ons zo 
langzamerhand bekende ‘vingerhoedje’ rondlopen.

Playing for success
Een nieuwe doelgroep is de stichting ‘Playing for success’. Kinderen 
met een laag zelfbeeld, die in het reguliere onderwijs onderpresteren 
of uitvallen, krijgen door deze stichting een uniek programma 
aangeboden met als doel om meer zelfvertrouwen te krijgen. Rob en 
Marlies boden de kinderen een magische workshop aan. De leiding: 
“De kinderen en de leerkrachten hebben genoten van de workshop. Er werd meteen een prettige sfeer gecreëerd. 
De kinderen werden vanaf het begin meegenomen in de wereld van de goochelkunst en zaten op het puntje van 
de stoel. Ze kregen tips over hoe je moet zorgen dat het publiek goed oplet en over het spannend maken van de 
truc. Er werd gewerkt aan het zelfvertrouwen en aan het presenteren van jezelf ”.
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Kinderen met spierziekten
Kinderen met spierziekten. Igor en Marlies hebben een achttal kinderen met 

spierziekten een speciale magische avond bezorgd. In een indianenvoorstelling 
zijn de principes van de Magic Care methode op een ludieke manier toegepast. 

Alle kinderen werden door speelse oefeningen in hun kracht gezet.

.

Armeense kinderen 

Armeense kinderen (Pax Kinderhulp). Wil, Rob en Marlies hebben 20 Armeense kinderen en hun 
gastgezinnen ‘betoverd’. Na een familievoorstelling kregen de kinderen goochelles (met behulp van  
een tolk) en daarna mochten zij op het toneel een voorstelling geven aan de gastouders.  
Onze contactpersoon : “Er werd verder op de avond alleen maar gegoocheld.  We hebben uit Armenië bericht 
ontvangen dat de kinderen hun magische kunsten mochten vertonen op school, waarna ze aan de klas hun 
geheime toverkunsten uitlegden. Ook de andere kinderen op school hebben dus leren toveren!”.

Uit de evaluatie: ‘We waren onder de indruk van de interesse die jullie bij deze kinderen hebben opgewekt.  
Alle kinderen vonden het heel erg indrukwekkend en waren allemaal in trance door jullie verschijning. Jullie hebben 
de workshop onwijs leuk gedaan en jullie methode levert  een geweldige bijdrage aan de samenleving op’. 

De Lindenhorst
Het is telkenmale bijzonder om voor de ‘meiden’ van De Lindenhorst, een justitiële jeugdinrichting te 
Zeist voor meisjes met ernstige gedragsproblemen, een workshop goochelen te geven. Niet alleen is 
het aanleren van een tweetal goocheltrucs een uitdaging, maar vooral de presentatie is een belangrijk 
onderdeel van de workshop. We proberen de ‘meiden’ te laten voelen dat het vertonen van  de trucs 
echt wel ‘cool’ is. Ons doel om hen een positieve benadering van de maatschappij bij te brengen geeft 

geen garantie, maar het kunnen goochelen en het succes dat ze hierbij ondervinden zal hen stimuleren 
om meer doorzettingsvermogen te ontwikkelen. En de meiden waren na afloop niet bij Igor weg te slaan 

toen hij voor hen prachtige ballonnenfiguren maakte. 

Stichting voor 
Afweerstoornissen
Stichting voor Afweerstoornissen. Ook voor kinderen van deze stichting was de Magic Care voorstelling 
en workshop zeer geslaagd. Cees Faber ontroerde door zijn act met de hond. 
Het enthousiasme van de kinderen was aanstekelijk en tijdens het vertonen van de geleerde trucs voor 
de ouders zagen we af en toe tranen in de ogen van de ouders, want hun zieke kinderen kunnen toveren!
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 Epilepsie Vereniging
Dit team was had in 2011 voor het eerst een optreden en dat was  
erg geslaagd. Na een grondige voorbereiding was het project een  
voorstelling en workshop voor kinderen van de Epilepsie Vereniging. Marlies en Wim, die als 
bestuursleden aanwezig waren, zijn vanaf het eerste moment geboeid geraakt door de professionele 
aanpak van dit team. We laten teamlid Dick Sieber aan het woord: “Ik heb aan de gehele dag een heel goed 
gevoel overgehouden. Belangrijk was dat wij een echt team vormen. We hadden naderhand het voldane gevoel dat 

we iets van onze kennis aan deze speciale en toch ook weer hele gewone 
kinderen hebben kunnen overdragen”.

Uit de evaluatie: “Hierbij wil ik jullie nogmaals bedanken voor de ontzettend 
leuke goochelworkshops die jullie hebben gehouden op onze landelijke dag. 
We hebben alleen maar positieve reacties gehad op jullie optreden”. 

Maankamp
Voor het Maankamp (Stichting De Ster) voor kinderen met te weinig zelfvertrouwen, die b.v. gepest worden 
op school, heeft Magic Care in het verleden al vele optredens en workshops verzorgd. Ook voor Team 
West bleek deze groep kinderen uiterst plezierig om mee te werken. 
De toenemende professionaliteit van Magic Care kwam goed tot uiting 
via de mooie doosjes met magische inhoud, de naametiketten voor de 
kinderen en de mooie diploma’s (alles gemaakt door en in de studio van 
Ton Bal). Vol trots toonden de kinderen de behaalde diploma’s.

De leiding: ‘Via deze weg willen wij jullie bedanken voor de fantastische workshop die jullie vorige week op het 
maankamp hebben gegeven! Echt zo mooi om te zien dat iedere keer weer, alle begeleiding en alle kids helemaal 
enthousiast zijn over jullie show! Jullie hebben echt iets moois neergezet’.

Banjaard
Team West heeft in Den Haag een geslaagde voorstelling verzorgd voor kinderen van de Banjaard 

met een verstandelijke beperking. Beer, Paul en teamleider Charly hebben een zeer tot de verbeelding 
sprekende show neergezet en kinderen op een bijzonder stimulerende manier geleerd dat goochelen 

meer is dan een trucje leren. Het team werd begeleid door bestuurslid Rob van de Kamp, die overigens 
onder de indruk was van de kwaliteiten van deze Magic Care goochelaars van Team West.

Jonge mantelzorgers
Voor jonge mantelzorgers heeft het team een succesvol optreden en workshops verzorgd. Jonge mantel-
zorgers zijn kinderen die al jong de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor familieleden.  
Deze naasten kunnen chronisch ziek zijn, gehandicapt of hulpbehoevend. De zorg die deze kinderen 
verlenen drukt een grote stempel op hun kind zijn en gaat vaak gepaard met veel verdriet, zorgen en 
beperkte aandacht voor het kind zelf. Kortom, er is geen sprake van een onbezorgde jeugd.  
Stichting Magic Care zet zich in voor jonge ‘Jozzers’ en werkt daarbij samen met mantelzorg Almere.
Manon als spreekstalmeester en haar beer, Beer die zich transformeerde van gewone man tot een 
waardige heer, Paul met zijn magisch kleurboek en Wil die op humoristische wijze uitlegde wat 
goochelen is, maakten veel indruk. Ze lieten enkele kinderen op het podium als sterren stralen toen deze 
er in slaagden op magische wijze doeken aan elkaar te knopen.
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Team “west”



Ziekenhuis team
 Sophia Kinderziekenhuis
 

Na een eerste optreden in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam in april 2010 (in het jaarverslag 
van 2010 opgenomen) is het Magic Care ziekenhuis team onder leiding van Wil Hendriks en Rob van de 
Kamp officieel van start gegaan. Er zijn contacten met andere ziekenhuizen, hetgeen onder meer heeft 
geleid tot een vast duo in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. 

Het gaat vaak om optredens bij ernstig zieke kinderen, die in bed moeten blijven liggen en waarbij een 
Magic Care goochelaar dus aan bed komt om het kind in een één-op-één benadering enkele trucs te 
leren. De kinderen krijgen een mooie goocheltas, waarin diverse goocheltrucs zitten en een leuke  
licht- en geluidgevende goochelstok. 

Inmiddels zijn diverse Magic Care duo’s geformeerd voor het optreden in ziekenhuizen. Het zal duidelijk 
zijn dat bij dit soort optredens speciale condities gelden, in het bijzonder de zorg voor een goede hygiëne, 
bijvoorbeeld bij infectiegevaar voor de kinderen. 

Deze foto van Rob aan het bed van Kim in het 
Sophia Kinderziekenhuis behoeft eigenlijk geen 
commentaar. Kim kon tenminste even vergeten 
waarom ze in het ziekenhuis ligt. 

Het optreden in het Juliana Kinderziekenhuis door 
Paul en Cees is goed bevallen. Cees: “Samen met 
mijn hond Tommy heb ik een aantal kinderen goed 
kunnen vermaken. Ik had ook een kamer met wat 
oudere leergierige meiden, die dankbaar de Magic Care 
tassen met goochelspullen in ontvangst namen.  
Alleen al door de gezichtjes van de kinderen vond ik 
mijn optreden erg waardevol”.

De contactpersoon van het ziekenhuis: “Het was een geslaagde ochtend. De kinderen en de ouders  
waren enthousiast, de activiteit sloot goed aan bij de belevingswereld van de kinderen”.

Team 
 ‘Villa Pardoes’ 
In Villa Pardoes (bij de Efteling) kunnen gezinnen met een kind met een mogelijk levensbedreigende 
ziekte een week lang vakantie houden met veel leuke activiteiten. Magic Care is hier al enkele malen 
geweest, steeds in verschillende duo optredens. Op hartverwarmende wijze wordt een magische avond 
verzorgd met de bekende elementen ‘voorstelling’, ‘workshop’ en een ‘optreden’ van de kinderen voor 
hun ouders. We laten maar weer onze contactpersoon aan het woord: “De gasten hebben weer enorm 
genoten van het optreden. Ik vond zelf de voorstelling ook erg goed, leuke combinatie waarbinnen de karakters 
van beide goochelaars goed in uitkwamen. De ouders waren erg positief en vonden het knap dat het programma 
voor alle aanwezige leeftijden aantrekkelijk was. Verder zat er veel diversiteit in en het was leuk dat de kinderen 
ook zelf actief mee mochten doen”.

Het was aandoenlijk om vooral naar de ouders te kijken 
toen de kinderen hun geleerde trucs vertoonden. 

Op de foto ziet u de trotse kinderen met hun diploma.  

Ook voor 2012 staan diverse optredens in Villa Pardoes op 
het programma.
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Buitenlandse projecten
 Brazilië
Het gaat hierbij vooral om de jaarlijkse activiteiten van onze penningmeester Igor in Brazilië, waar hij 
inmiddels beroemd is, gegeven de grote banner van Igor als clown Gringo in de plaats Extrema.  
Namens Magic Care komt Igor hier al vele jaren, waar hij zijn specialiteiten van clown, goochelaar en 
acrobaat bij onder meer ‘zijn’ weeshuis in een circusvoorstelling gestalte geeft. Igor wordt hierbij op 
professionele wijze ondersteund door acrobate Lizzl. 

Igor gaf leiding aan een groot project waar 
Braziliaanse straatkinderen een maand 
lang les kregen in clownerie, goochelen 
grondacrobatiek en percussie. Als afsluiting 
van het project lieten de kinderen hun 
kunsten zien in een heuse theatervoorstelling 
die druk werd bezocht door de mensen 
van de stad. Igor heeft van vorige bezoeken 
prachtige filmpjes gemaakt die via onze 
website zijn te bewonderen. Een van de 
grote pluspunten van Igor is dat hij vloeiend 
Portugees spreekt, hetgeen voor goede 
contacten met zijn leerlingen natuurlijk erg 
belangrijk is. 

Magic Care secretaris Wim heeft in 2011 enkele voorstellingen en 
workshops gegeven voor instituten van mensen met een lichamelijke 
en verstandelijke beperking in Gdansk (Polen), waarbij een tolk Engels-
Pools voor vertalingen zorgde, hoewel goochelen natuurlijk vooral een 
visueel gebeuren is. 

Diversen
•  U heeft wellicht al een kijkje genomen op onze sterk verbeterde website (www.magiccare.nl). U vindt 

hier onder meer de mogelijkheid om foto’s en filmpjes te zien, zowel van het Brazilië project alsmede 
zeer duidelijke instructie filmpjes van de door Magic Care aan de kinderen te leren trucs. Wil en Rob 
zijn hierin de ‘hoofdrolspelers’. Deze filmpjes werden gemaakt door het filmteam van het Sophia 
Kinderziekenhuis en worden daar ook uitgezonden. Voor PR doeleinden in het buitenland kunt u een 
samenvattend verhaal van Magic Care downloaden door op het Engelse vlaggetje te klikken. U vindt 
daar ook de mogelijkheid om een Engelstalige powerpoint presentatie over Magic Care te openen. 

•  We prijzen ons gelukkig dat vele sponsors met een creatieve manier van financiële ondersteuning ons 
weten te bereiken. Het is daarbij bemoedigend dat men steeds met veel bewondering en waardering 
kennis neemt van onze activiteiten als wij over Magic Care vertellen. We proberen het tabblad 
‘sponsors’ op onze website steeds actueel te houden en we staan natuurlijk open voor uitbreiding van 
de lijst. 

•  De uitbreiding van ons assortiment trucs en toebehoren gaat gestaag verder. We berichtten u al 
over de mooie goocheltassen, die vooral voor het ziekenhuis project dienen en de doosjes met 
goocheltrucs + instructies voor het uitvoeren van de trucs, alles in de Magic Care huisstijl. Het is 
tevens plezierig dat elk team over een mooi decor beschikt met blauw gordijn (op diverse foto’s ziet 
u dat afgebeeld) voor de voorstelling van het team en van de kinderen na afloop van de workshop. 

•  Heel aardig is de dit jaar verschenen CD met het Magic Care lied, gezongen door secretaris Wim  
en begeleid door zijn jazz band Dixie Daddies. Dit lied is ook op onze website te downloaden en  
af te spelen.
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Overzicht van onze teams
Het leek ons goed om u aan het eind van dit verslag een overzicht te geven van al onze medewerkers  
en teams. Niet dat u alle personen zult kennen, maar meer als eerbetoon en waardering voor al die 
collega’s die steeds met enthousiasme  belangeloos meehelpen om te proberen van kinderen met 
problemen blije en trotse kinderen te maken, die erg veel plezier kunnen beleven aan de goochelkunst. 
We hopen op deze wijze bij te dragen aan de verhoging van het zelfvertrouwen van ‘onze’ kinderen. 
Hierbij is de lach op het gezicht van de kinderen onze beste beloning. 

Bestuur
•  Marlies Greve (voorzitter)
•  Rob van de Kamp (vice voorzitter)
•  Wim van Dokkum (secretaris en PR)
•  Igor de Kort (penningmeester)
•    Wil Hendriks (steunend lid, coördinatie ziekenhuizen en nieuwsbrieven)

Team West
 Charly Crama (teamleider)   •
 Paul Morak   •
 Dick Sieber   • 
 Beer van Muiswinkel   •
 Manon van der Zalm   •

Team Villa Pardoes
Justin Vliegenthart (teamleider)  •

Gerard du Buff   •
Theo Schlösser   •

Louis Baerts   •
Peter van Lith   •

Ziekenhuis team
• Wil Hendriks (teamleider)
•  Rob van de Kamp
•  Paul Morak
•  Cees Faber
• Arie Stapper
• Hjalmar Snoep

Brazilië teams
Igor de Kort (teamleider)   •

Lizzl Winkelman   •

Overige leden
• Arie Stapper (sponsorcommissie)
• Gerben Stavast (sponsorcommissie)
• Eltjo Lanting (Magic Care Creatief, start 2012)
• Hjalmar Snoep (adviseur PR en website)
•  Jasper Oberon (contactpersoon Nederlandse Magische Unie, de NMU)
• Robin Matrix (gastoptredens)
• Ton Bal (vormgever, website beheer)
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Als kind met een chronische ziekte ben 
je bijzonder. Als kind dat iets kan wat 
andere kinderen niet kunnen val je ook op.

Met plezier en boordevol zelfvertrouwen, 
opgedaan door deel te nemen aan de 
Magic Care workshop, sta je samen met je 
lotgenoten in de spotlights. Een ervaring 
om niet gauw te vergeten! 
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