“Als jullie op de zaal komen kunnen jullie de 13-jarige Lucas beter een beetje ontzien. Hij heeft nogal last
van angsten en onzekerheid en zal niet echt met goochelen mee willen doen, denk ik”, zei de pedagogisch
medewerkster van het ziekenhuis.
Toen we de zaal met vier kinderen op kwamen zagen we Lucas achterin liggen. Hij was net een gevulde koek
aan het eten. “Ah, ik zie al goocheltalent” , zei ik, “jij bent vast heel goed in het wegtoveren van koeken?”.
Daarmee leek het ijs al snel gebroken, want uiteindelijk deed
Lucas heerlijk mee met goochelen.We hoorden later
zelfs van de pedagogisch medewerkster dat hij na
ons bezoek samen met zijn vader is door blijven
goochelen op zaal.
“Geweldig”, zei de medewerkster van het ziekenhuis,
“hij is zijn angst helemaal kwijt”!
Milan zat al tegen de puberteit aan en maakte al snel
duidelijk dat hij niet mee wilde doen met goochelen. Met
een mix van respect voor zijn keuze en hem toch bij het
geheel te betrekken wisten we Milan toch enthousiast mee te
krijgen.
Uiteindelijk was hij niet te stoppen met goochelen.
En wat te denken van de 4 jarige Kerem. Het leek even onmogelijk
om contact met hem te krijgen. Met veel geduld wist ik samen met
zijn moeder Kerem zo ver te krijgen dat hij de goochelstok aan
blies en iedereen wist stil te laten staan. Dat smaakte uiteindelijk
naar meer, Kerem bleef maar doorgaan. Op de gang stonden
verpleegkundigen en pedagogisch medewerksters met open
mond te kijken. Zij gaven aan dat ze Kerem nog niet zo contact
hadden zien maken en stralen, dat was voor hun allen een
doorbraak.
Dit is een voorbeeld van een realistische sfeertekening tijdens
ons bezoek aan een ziekenhuis. In het nagesprek met de
pedagogisch medewerkster vertelde zij dat wij (letterlijk met het
goochelstokje) de kinderen het stokje in handen gaven en zo weer
een stukje regie/controle, wat ze verder als patiëntje helemaal
kwijt zijn.Dat betekent veel voor deze kinderen. Ze was zelfs van
mening dat wij dat misschien niet allemaal bewust zijn omdat we
zo in ons spel zitten. Ze zag veel moois bij de kinderen gebeuren
wat volgens haar ook een lange positieve nawerking heeft. Iets waar
ze het met de collega’s ook dikwijls over heeft. Het goochelen wordt
door ieder zeer gewaardeerd en gezien als een absolute
meerwaarde binnen het (aanbod van het) ziekenhuis! Men ziet de impact bij
kinderen en ervaart dat ze na ons bezoek vaak nog dagen met goochelen bezig zijn.
Kortom, ze was heel enthousiast....voor ons mooi om te horen.
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Voorwoord
De kracht van de Magic Care magie
Wat maakte 2012 nu zo waardevol? Is het de professionalisering van de stichting door de oprichting
van een heuse financiële commissie? Is het het nieuw verschenen boekje ‘Magische kopstukken’? Of
misschien het prachtige ‘train de trainers traject’ waardoor therapeuten kwetsbare kinderen kunnen
leren goochelen?
Nee, de echte waarde zit opgesloten in die ene trotse blik of vrolijke lach van een genietend kind dat
door onze magie geraakt wordt. Hoe bevrijdend: nu eens geen blikken vol mededogen of een accent
op je kwetsbaarheid en hulpeloosheid, maar een sprankelende ontmoeting tussen goochelaar en kind.
De echte waarde ligt in het moment waarop het kind in zijn of haar kracht gezet wordt en zelf leert
goochelen. Een langdurend effect, want deze magische ervaring duurt voort als het kind daarna zelf
straalt als artiest en door zijn of haar omgeving wederom een positieve bekrachtiging krijgt.
De vele waardevolle magische ontmoetingen in dit jaarverslag, die weer op onnavolgbare wijze door
Wim van Dokkum worden beschreven, zijn slechts een greep van wat wij op vaak continue basis
aanbieden aan organisaties en ziekenhuizen. In 2013 hebben wij de ambitieuze koers uitgezet om het
aantal van deze magische ontmoetingen flink te laten groeien, om nog meer kinderen aan te raken met
de kracht van de Magic Care magie.
Graag eindig ik dit voorwoord, mede namens al die stralende kinderen, met een welgemeend dank u wel
aan alle mensen die ons werk ondersteunen. Ik roep u op om ook in deze economisch onzekere tijden
deze steun voort te zetten, zodat onze enthousiaste en zeer gemotiveerde vrijwilligers kunnen blijven
zorgen dat het kwetsbare kind die magische aandacht krijgt die het verdient.
Marlies Greve
(voorzitter Magic Care)
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Introductie
Alweer een jaar voorbij! Als je alle optredens van de diverse teams
bij elkaar zet is het geweldig te constateren hoeveel kinderen we
met onze aanpak weer hebben kunnen bereiken om door middel van
goochelen het zelfvertrouwen van die kinderen te vergroten.
Of het nu gaat om groepen kinderen (van instellingen of stichtingen
en Villa Pardoes) of een meer individuele benadering in ziekenhuizen,
overal zien wij tijdens ons optreden blije gezichten en na afloop trotse
kinderen rondlopen met de geleerde trucs in de hand en een mooi diploma.
In dit verslag willen we u graag getuige laten zijn van al dat moois dat we in 2012 hebben kunnen
verwezenlijken. In woord en via foto’s kunt u een goed beeld krijgen van onze projecten, waarbij
de evaluatie door de leiding van de instellingen en de reacties van de kinderen natuurlijk veel meer
aanspreken dan dat wij onszelf op de borst kloppen . Hoewel, we zijn zelf ook trots op al datgene wat we
voor ‘onze’ kinderen kunnen betekenen.
Een hoofdstukje ‘citaten’ en een overzicht van de projecten met het aantal kinderen dat we onder onze
hoede hebben gehad geven een kwalitatief en kwantitatief beeld van onze activiteiten. Dit is tenminste
voor onze sponsors een belangrijk gegeven om te laten zien wat we allemaal met uw zeer gewaardeerde
donatie hebben kunnen realiseren. En u weet dat we dit allemaal op vrijwillige basis doen zonder enige
vorm van beloning.
We hopen dat u met dit jaarverslag een goed beeld krijgt van ons enthousiasme om onze goochelkunst
toe te passen om kwetsbare kinderen een steuntje in de rug te geven.
Wim van Dokkum
(secretaris Magic Care)
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Uitgevoerde projecten
Team “bestuur”
Playing for Success(Den Haag)
Deze gelijknamige stichting beoogt kinderen met een laag
zelfbeeld, die in het reguliere onderwijs onderpresteren of dreigen
uit te vallen, meer zelfvertrouwen te geven. De stichting wordt
gesponsord door eredivisie voetbalverenigingen en wij zijn met
onze goochelworkshop vele malen in het ADO stadion in Den
Haag actief geweest.

De leiding: ‘‘De kinderen hebben genoten en zijn er nog steeds vol van.Van de scholen kreeg ik terug dat er zelfs
een aantal kinderen de truc in de klas had laten zien (normaal zijn ze op de achtergrond aanwezig). Afgelopen
donderdag heeft een kind twee trucjes aan twee spelers van ADO laten zien. Normaal is dit kind onopvallend
aanwezig. De goochelmiddag heeft ons laten zien dat een aantal kinderen al een flinke stap vooruit heeft
gemaakt wat betreft zelfvertrouwen. Daarnaast heeft de activiteit ervoor gezorgd dat twee kinderen, waarbij
nog niet zoveel veranderingen zichtbaar waren, opgebloeid zijn en met een stralende lach en opgeheven hoofd
binnenkomen.’’
Ook dit is voor ons weer een erg leuke doelgroep; schattige kinderen van groep 8, die met toenemend
enthousiasme en durf de ‘goocheldoop’ ondergingen met zowel aandacht voor het presenteren van de
trucs als het aankondigen van de jeugdige artiesten. In 2013 staat ook Playing for Success Feyenoord
Rotterdam op ons programma.
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Uitgevoerde projecten in 2012

in 2012
Team west
De Banjaard (Den Haag)
Tot tweemaal toe werd deze instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking verrast door een
optreden van Magic Care. Team West (we stelden de leden van dit team al voor in het jaarverslag over
2011) verzorgde een workshop voor ongeveer 30 kinderen. Bij de introductie werden de kinderen al
voorgehouden dat zij bijzonder zijn, want zij zouden leren goochelen! Naast het aanleren van de trucs
werd vooral aandacht besteed aan de houding en presentatie als artiest. In een rollenspel werd een
zenuwachtige goochelaar gespeeld met te weinig durf en het is belangrijk te laten zien hoe je dat kunt
overwinnen door rechtop te staan met de schouders naar achteren en jezelf voor te houden met
‘IK KAN HET’.
Ook het afleggen van de eed van geheimhouding is elke keer weer een plechtig moment.
Onze penningmeester Igor de Kort heeft een workshop gegeven voor 12 teruggetrokken kinderen met
een verstandelijke beperking. Ze kregen een sociale vaardigheidstraining en leuke activiteiten met als
thema circus. De week werd afgesloten met een voorstelling van de acts, gepresenteerd door Igor als
echte clown.Voor de voorstelling werd een ademhalingsoefening gedaan om rustig te worden.
De kinderen mochten zelf clownskleren uitzoeken om aan te doen en mochten geschminkt worden.
Verder kregen ze aan het eind van de voorstelling een Magic Care diploma en een toverstaf. De ouders
kwamen kijken en waren trots om te zien dat hun kinderen nu zelfs durfden op te treden!

Uitgevoerde projecten in 2012
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Maankamp

(voor kinderen met te weinig zelfvertrouwen)

De foto na de diploma uitreiking is meer veelzeggend dan een tekst over het optreden.

Kinderen met Epilepsie
Ook dit jaar werd op de patiëntendag van de Epilepsie Vereniging Nederland een voorstelling en een workshop
gegeven.
Er waren vele bijzondere momenten te noemen, de kinderen genoten van de magie en de intensieve
aandacht. Ze waren zéér enthousiast om te leren goochelen, ook de kinderen die er vorig jaar bij waren
vertelden over de trucs die bij hen thuis lagen en verlangden naar meer. Het was heel bijzonder om te
zien dat zeer timide kinderen een eindvoorstelling gaven op het grote toneel voor wel vijftig ouders!
En dat één zeer verlegen meisje zo werd gestimuleerd dat ze een moeilijke kaarttruc voordeed aan de
rest van de groep! Je kon de kinderen zien groeien in hun rol als goochelaar.
Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst voor kinderen die dit echt nodig hebben.
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Uitgevoerde projecten in 2012

Diverse Projecten in 2012
Voor de volgende instellingen werden workshops verzorgd:
•	Stichting Humanitas, een landelijke organisatie die bijdraagt aan een goed leven voor mensen met een
 beperking. “Iedereen (kinderen, ouders, personeel) was zeer enthousiast. Het is een onvergetelijke belevenis
voor de kinderen geweest”.
•	De Lindenhorst; voor meisjes met ernstige gedragsproblemen van deze justitiële jeugdinrichting in
Zeist werd opnieuw een workshop goochelen gegeven. Reactie van de leiding: ‘‘Wat een enthousiaste
en betrokken medewerkers van Magic Care! Leuk om te merken dat er echt ‘meiden’ zijn die goed kunnen
presenteren. De meisjes kwamen allemaal vrolijk terug van de workshop. Meteen wilden ze aan ons laten 		
zien wat zij hadden geleerd. De doelstellingen van de workshop (meer zelfvertrouwen, het leren presenteren,
de uitstraling en het geloof in eigen kunnen) werden zeker bereikt. ‘‘
• 	Vrouwen opvang ROSA MANUS (Leiden). Deze instelling biedt 24 uur opvang en begeleiding aan 		
vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld binnen een relatie of familie. Door de voorstelling
van Marlies konden de vrouwen en kinderen even ontsnappen aan hun harde realiteit.
• Kinderen met diabetes. “Een heerlijke groep kinderen (+ ouders) die allemaal geweldig mee deden”.
•	Rode Kruis week voor verstandelijk en meervoudig gehandicapte jongelui; met de doelstelling om
deze gehandicapten die zich vaak erg buitengesloten voelen in de samenleving een groter gevoel van
eigenwaarde te geven. De leiding: “De kinderen en jongeren hebben een topmiddag gehad en ontzettend
genoten van het leren van de goocheltrucs en het kijken naar de voorstelling. Echt super!”

Op de foto demonstreert Igor de zwevende goochelstok, gevolgd door
het oefenen hiervan door de groep.

Uitgevoerde projecten in 2012
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Enkele Kwantitatieve Gegevens
Hoewel het bij onze werkwijze uiteraard vooral gaat om de kwaliteit van de voorstelling en workshop
en de wijze waarop de kinderen reageren, is het tevens goed om een inzicht te geven over het aantal
kinderen die wij met onze activiteiten in 2012 hebben kunnen bereiken.
We hebben dit in drie groepen gerubriceerd:
• Optredens voor groepen kinderen: 12 in totaal voor ongeveer 200 kinderen.
•	Optredens in ziekenhuizen: 25 keer met in totaal zo’n 250 kinderen.
• Villa Pardoes: 6 keer voor ongeveer 100 kinderen. Het gehele Magic Care team bestaat uit
25 kindergoochelaars met een grote ervaring en specialisatie (na een gedegen interne training)
in het werken voor kinderen met een beperking.

Citaten & Reacties
• Burak (Playing for Success): “wat lief dat u helemaal uit Zeist bent gekomen om voor ons te
goochelen”.

		

• Timide Missy (Playing for Success) in haar schriftje: “ik vond de goochelles zóóóóó leuk”.
• Het fraai uitgevoerd jaarverslag is ook inhoudelijk een felicitatie waard. Maar de felicitatie gaat 		
natuurlijk nog veel meer naar de prestaties van de deelnemers in jullie organisatie. Dat goochelaars
kinderen die problemen van verschillende aard hebben op een positieve manier wat perspectief
kunnen bieden is prachtig, en ik wens jullie in deze voortdurend succes en bevrediging toe….en vele 		
kinderen dat ze met jullie in aanraking mogen komen. (Flip Hallema, president van de Nederlandse 		
Magische Unie).
• LUMC Leiden, welkom door het personeel: “oh, daar zijn de goochelaars, nu gaan we lachen!”
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Ziekenhuis team
Dit team heeft in 2012 weer veel voorstellingen gegeven in een drietal ziekenhuizen, het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam, het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag en in Leiden voor kinderen in
het Leids Universitair Medisch Centrum. Mogelijk komt het Emma ziekenhuis in Amsterdam er nog bij.

Veelal wordt in duo optredens gewerkt voor kinderen die
in bed moeten blijven liggen en waarbij een Magic Care
goochelaar dus aan bed komt. Enkele impressies:

• Een jongetje van 6 jaar hadden we de vorige keer bezocht. Hij was toen helemaal afgeschermd met een
tent. Nu we weer kwamen, werd verteld dat het beter met hem ging. Daarom mochten we dichterbij
komen.Vol trots liet de moeder een goochelhoed zien. Die hadden ze naar aanleiding van ons vorige 		
bezoek samen met het kind gemaakt. De jongen was er een week vol van geweest!
• Hit van de dag was een kleine jongen van een jaar of 5/6 die ademloos naar de sponsballen routine van
Arie Stapper heeft zitten kijken terwijl hij zijn toetje gevoerd kreeg. Later hoorden we, dat er nog nooit
zoveel vla ingegaan was (en er werd gevraagd of we dat iedere ochtend konden komen doen).
Hij was helemaal verguld met zijn toverstaf, waarmee hij direct de verpleegkundigen begon te 		
‘bevriezen’. Het viel op dat de verpleegkundigen, zonder uitzondering, allemaal zo leuk meespeelden
en zeer geïnteresseerd en positief waren.
• Zo was er een meisje van 4 dat nauwelijks op ons leek te reageren, maar later hoorden we dat de
moeder vol lof over ons sprak en zag dat het meisje meer opleefde dan ooit tevoren. Zowel ouders
als pedagogisch medewerkers gaven aan dat ze de kinderen enorm zagen glunderen en opleven!

Cees Faber met zijn hondje, de
kinderen waren er weg van.

Uitgevoerde projecten in 2012
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Het Villa Pardoes Team
Zoals we vorig jaar meldden kunnen gezinnen met een kind met een mogelijk levensbedreigende ziekte
een week lang vakantie houden in Villa Pardoes (bij de Efteling). Het Magic Care Villa Pardoes team is
hier de afgelopen jaren verschillende keren geweest. Ook dit jaar werden door onze zeer gemotiveerde
Magic Care collega’s voorstellingen en workshops gegeven. We laten hen ook hier maar even aan het
woord.
• ‘‘Heerlijk om te zien dat kinderen die heel teruggetrokken en ‘voorzichtig’ aan het begin van de avond naar de
voorstelling keken na onze actie zelf centraal een goocheltruc gingen doen. De leiding was zeer onder de indruk
van het professionele en kindvriendelijke en vooral vrolijke optreden van de Magic Care goochelaars. En de
enorme betrokkenheid van de kinderen!’’
•’’De workshops liepen als een trein. Mooi was weer dat de kinderen het in het begin spannend vinden om mee
te gaan (de ouders waren hier verbaasd over) en dat, als het ijs eenmaal ontdooid is, de ouders niet meer nodig
zijn. Dat is voor zowel ons als de ouders een mooi gevoel wat dan ontstaat. Ouders zijn trots op hun kind en wij
zijn trots op onszelf dat we het veilige klimaat hebben weten te scheppen…en dat in enkele minuten. Ook de
eindshow verliep leuk, met aandacht voor ieder kind.’’
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Het Villa Pardoes Team

Train de Trainers
In 2012 is een start gemaakt met het project ‘Train de trainers’. In ons streven naar het ondersteunen
van meer kinderen met te weinig zelfvertrouwen dan ons team aan kan, heeft een eerste training
plaatsgevonden voor niet minder dan 30 speltherapeuten, die goochelen gaan gebruiken in hun praktijk
voor kwetsbare kinderen. Dit alles volgens de methodiek van Magic Care. Doelstellingen zijn het
verbeteren van de zelfpresentatie, de leerhouding en het doorzettingsvermogen van de kinderen, het
ontwikkelen van de creativiteit en de motoriek en het oefenen van sociale vaardigheden. Hiertoe werd
een tweetal boekjes gemaakt met zogenaamde ‘toverknutsels’, eenvoudig te maken goocheltrucs, die de
kinderen met de speltherapeuten gezamenlijk kunnen uitvoeren.

Op de evaluatievraag ‘denkt u dat goochelen een toegevoegde waarde heeft in de therapeutische kamer’
kwam er een lawine aan positieve feedback. Enkele van deze reacties:
“Zeker geschikt voor kinderen met weinig zelfvertrouwen, ik ga het gebruiken in weerbaarheidstrainingen.”
“Vooral geschikt voor kinderen die te oud zijn om het materiaal in de speelkamer te gebruiken (10, 11 en
12 jarigen) het goochelen is een mooi instrument om therapeutisch bezig te zijn.”
“Ik zie vooral mogelijkheden om het goochelen toe te passen in de kindercoachingstrajecten en bij het aanleren
van sociale vaardigheden, ik ga er zeker mee aan het werk.”
“Ik gebruikte al goocheltrucs maar die zijn vaak te moeilijk, met deze trucs van Magic Care krijgen de cliënten,
denk ik, sneller succeservaringen.’’
‘‘Zelfs ik snap het, kan het!”

Train de Trainers
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Het Brazilië Project
Igor en Lizzle hebben in het stadje Extrema, dat 100 km van São Paulo vandaan ligt weer een
circusproject uitgevoerd. Op twee locaties werd gedurende de maand maart lesgegeven in goochelen,
dans, acrobatiek en clownerie: in een weeshuis en op een school in een achterstandswijk. Deze wijk ligt
afgelegen en heeft een hoge criminaliteit en veel drugsproblematiek.

Er waren op deze school 20 leerlingen geselecteerd die baat zouden kunnen hebben bij het circusproject.
Een paar van de geselecteerde jongens ging niet naar school en zwierf veel op straat rond met groot
risico om met criminaliteit en drugs in aanraking te komen. De school meldde dan ook heel enthousiast
dat deze jongens tijdens het project op de dagen dat er circusles werd gegeven wèl naar school toe
kwamen.
Het project werd afgesloten met een gezamenlijke
circustheatervoorstelling in het plaatselijke Cineteatro,
waarbij de kinderen met de docenten hun kunsten
lieten zien. De voorstelling ging over een moeder die
op straat leefde en die door een Inspiratie-drankje van
de clown leerde om van de drugs af te blijven en mooie
circuskunsten te vertonen.
In april heeft Igor 1000 km verderop in het cultureel
centrum van Montes Claros een benefietvoorstelling
gegeven. Bijzonder was dat hij in zijn show een
acrobatieknummer had, dat werd uitgevoerd door een
bijna blinde acrobaat.

Igor terug uit Brazilië
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Sponsors
Het zal duidelijk zijn dat we voor het uitoefenen van onze Magic
Care activiteiten niet zonder sponsors kunnen. We zijn opnieuw
zeer erkentelijk voor de steun die we steeds weer ondervinden.
Zowel van grote instellingen en organisaties, maar ook via
individuele donaties. Het stelt ons in staat om de goocheltrucs
voor de kinderen aan te schaffen, diploma’s en goochelinstructies
op professionele wijze te vervaardigen, onze website te
onderhouden en het maken van ondersteunende brochures en
ander promotiemateriaal.

Diversen
Met leedwezen moeten wij melden dat onze geweldige collega en
vriend Dick Sieber het afgelopen jaar is overleden. Zijn innemende en
altijd positief ingestelde persoonlijkheid straalde hij immer uit, zowel
naar ons toe als naar ‘onze’ kinderen. We zullen hem missen.

Eind 2012 verscheen het alleraardigst boekje ‘Magische
Kopstukken’ , geschreven door Wim van Dokkum met
geweldige illustraties van Hjalmar Snoep. In het boekje
worden diverse aspecten van het goochelen op ludieke
wijze beschreven. Ons erelid Hans Kazàn kreeg onlangs
een exemplaar.

Diversen
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• Verschillende Magic Care goochelaars hebben in juli het wereld goochelcongres in Blackpool 		
(Engeland) bijgewoond. Een week lang met zo’n 2500 goochelaars uit zeer veel landen! De foto toont
het enthousiaste gezelschap na terugkeer op Schiphol. Uiteraard werd aan onze buitenlandse collega’s
met veel verve over Magic Care verteld.
• In het decembernummer van het goocheltijdschrift Informagie verscheen een zeer lovend artikel van
bijna 3 pagina’s over Magic Care.
•  Voor alle Magic Care medewerkers werd in januari (2012) een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd
met een zeer geanimeerd programma. De fotosessie door Ton Bal heeft foto’s opgeleverd die we nog
konden gebruiken voor het jaarverslag over 2011.
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Onze teams

Citaten van enkele
Magic Care Leden

‘‘Onze uitgangspunten en doelstellingen zijn fundamenteel
ideëel, maar we geven er wel op een realistische en
professionele wijze vorm aan.’’

Igor de Kort

‘‘Kinderen meer zelfvertrouwen geven, hun positief zelfbeeld
vergroten. Dát is wat Magic Care wil.’’

Marlies Greve

Onze teams
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‘‘ Wij beschouwen ons werk als missie:
‘To give children a helping hand’.’’

Wim van Dokkum

‘‘Als medewerkers van Magic Care verdienen wij niets,
hoewel, … de glimlach op het gezicht van een kind is
eigenlijk ons salaris. ‘‘

Arie Stapper
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Onze Teams

‘‘Bij Magic Care zijn we allemaal uit hetzelfde hout
gesneden; we geven om kinderen en om elkaar’’

Beer van Muiswinkel

‘‘Anderen even hun zorgen laten vergeten door onze magie..Is
dat niet een wonderbaarlijk cadeau?’’

Gerard du Buf

Onze Teams
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