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We staan voor zijn kamer. De gordijnen zijn dicht. Hij slaapt. 

Of is hij net wakker? Het is niet helemaal duidelijk. De zuster 

twijfelt, “en hij is ook autistisch, dus misschien moeten we hem

 toch maar overslaan” , zegt ze.  Het ziekenhuis heeft 

een lijstje opgesteld van kinderen die we zullen 

aandoen,  maar het is altijd afwachten of het ook 

echt zo loopt.  Soms is een kind plotseling naar de 

operatie of juist aan het bijkomen daarvan.  Soms zijn 

ze opeens verplaatst of slapen ze nog. 

Deze dag zijn er weer twee op het laatste moment 

uitgevallen en ik heb er nog wel zin in om meer te goochelen. 

Op de een of andere manier kan ik wat langs de ziekte van 

de kinderen heenkijken en heb ik er gewoon plezier in om hen 

te vermaken met mijn magie.  Ik antwoord de zuster dat ik wel 

wat ervaring heb met autisme en vraag of we het toch niet mogen 

proberen met hem.  Als hij te moe is zijn we zo weer weg… 

De zuster stapt zijn kamer in om het te vragen. 

Een paar seconden later staat ze weer bij ons, hij wil ons wel zien. 

We stappen de kleine kamer binnen. De jongen, een jaar of 10, 

ligt in bed. Zijn beide ouders aan het voeteneind op een stoel 

en dan is de kamer vol. We stellen ons voor als goochelaars en 

voorzichtig pak ik een dunne toverstaf uit mijn binnenzak. Zonder 

iets te zeggen teken ik een cirkel op mijn hand. Na een magisch 

gebaar verschijnt de munt en kijk ik hem voor het eerst aan. Grote 

nieuwsgierige ogen kijken terug. De minuten daarna laten we 

hem diverse trucs zien en leren hem ook een paar trucs. Van zijn 

terughoudendheid is weinig te merken en hij doet hartstikke leuk 

mee! Na afloop krijgt hij zijn eigen goochelset en krijgen we applaus 

van zijn ouders.  

Geweldig om dat mee te maken en het bovenstaande is 

karakteristiek voor de vele bezoeken die ons ziekenhuis team zeer 

regelmatig aan de kinderen brengt. Inderdaad: de reacties van de 

kinderen zijn voor ons hartverwarmend, daar doen we het voor. 
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Chapeau!
(mijn hoge hoed af)

•	 Voor	de	kinderen	die	zich	durfden	open	te	stellen,	een	andere	kant	van	zichzelf	lieten	zien	en	in			
	 de	schijnwerper	durfden	te	staan.
•	 Voor	alle	dertig	goochelaars	die	in	al	hun	diversiteit	belangeloos	magische	momenten	creëerden		
 voor kinderen die het werkelijk nodig hebben.
•	 Voor	alle	bestuursleden	en	coördinatoren	die	naast	hun	werk	en	andere	taken		zich	enthousiast			
 en belangeloos inzetten voor het kwetsbare kind.
•	 Voor	de	bevlogen	secretaris	van	Magic	Care,	Wim	van	Dokkum,	die	telkenmale	boeiende	versla-		
	 gen	schreef	en	ook	weer	dit	verzorgde	jaarverslag	produceerde.
•	 Voor	alle	support	en	betrokkenheid	van	onze	sponsoren,	zonder	wie	wij	
 als stichting niet kunnen werken.

Het	jaar	2013	was	voor	Stichting	Magic	Care	een	enerverend	en	prachtig	jaar,	het	jaar	waarin	wij	ons	
tienjarig	bestaan	vierden.	De	afgelopen	tien	jaar	heeft	Magic	Care	vele	veranderingen	doorgemaakt	
en groeide uit tot een organisatie met veel kwaliteit, dynamiek en diversiteit, waar bevlogen mensen 
samenwerken die werkelijk begaan zijn met het kwetsbare kind in onze samenleving.

In	dit	verslag	leest	u	over	onze	projecten	uit	2013,	waaruit	wederom	blijkt	dat	goochelen	een	
buitengewoon	krachtig	middel	is	om	verandering	en	ontwikkeling	op	gang	te	brengen.	Dit	doen	de	
goochelaars	van	Magic	Care	met	alle	plezier.	En	alles	met	dezelfde	hoeveelheid	liefde	en	betrokkenheid	
als in de eerste jaren van onze stichting.

Ik	wil	dan	ook	iedereen	die	op	enige	wijze	bij	onze	stichting	is	betrokken,	bedanken	voor	de	afgelopen	
tien	jaar.	Met	name	mijn	medebestuurleden	voor	hun	constructieve	en	fijne	manier	van	samenwerking,	
maar	ook	alle	vrijwilligers	van	Stichting	Magic	Care	voor	hun	inzet	en	betrokkenheid.	
Voor	hen	kan	ik	alleen	maar	diep	buigen,	en	neem	mijn	hoge	hoed	af:	Chapeau!

Marlies Greve
(voorzitter Magic Care)
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Introductie
 
Het is bijna niet te geloven dat we u al zo’n 10 jaar via ons jaarverslag 
kunnen meenemen in die wonderlijke wereld van de magie, die 
voor	Magic	Care	de	extra	dimensie	heeft	van	het	betrekken	van	
kwetsbare kinderen in die magische wereld.  Uiteraard staan ‘onze’ 
kinderen	centraal,	maar	als	u	al	onze	Magic	Care	collega’s	bij	elkaar	
zou	zien	ontstaat	het	beeld	van	een	zeer	gemotiveerde	groep	
kindergoochelaars,	die	met	passie	hun	goochelervaring	deelt	met
kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 

Maar	ook	zien	we	in	toenemende	mate	de	uiterst	positieve	betrokkenheid	van	de	leiding	van	de	
instellingen	en	ziekenhuizen	waar	Magic	Care	actief	is;	voor	onze	voorstellingen	en	workshops	een	
onmisbaar	element.	De	formule	van	ons	jaarverslag	is	in	wezen	niet	veranderd;	reacties	van	vooral	
kinderen	(foto’s)	en	de	evaluaties	van	de	leiding,	maar	ook	van	onze	collega	goochelaars,	vormen	de	basis	
van	dit	jaarverslag.		We	willen	als	Magic	Care	ons	blijven	ontwikkelen	in	het	niet	eenvoudige	proces	om	
kwetsbare	kinderen	te	benaderen	en	middels	goochelen	het	zelfvertrouwen	te	laten	toenemen.	Het	
symposium	dat	we	in	december	voor	de	Magic	Care	goochelaars	organiseerden	is	hiervan	een	goed	
voorbeeld;	u	leest	hier	in	dit	jaarverslag	meer	over.	Het	is	erg	plezierig	dat	opnieuw	vele	sponsors	ons	
wilden	ondersteunen.	Onze	Financiële	Commissie	is	erg	actief	om	die	steun	een	wat	meer	lange	termijn	
aanpak	te	geven.	We	komen	in	dit	verslag	hier	kort	op	terug.

Wij	wensen	u	veel	leesplezier,	waarbij	we	hopen	dat	u	bij	het	lezen	ons	enthousiasme	om	kinderen	te	
verblijden aanvoelt. Tja, die kinderen, dat zijn natuurlijk onze ‘klanten’. 
En	trots	dat	ze	zijn	als	ze	met	de	trucs	en	hun	diploma’s	afscheid	nemen!

Wim van Dokkum 
(secretaris Magic Care)

Voorwoord



 
Een selectie 

De Banjaard (Den Haag)

Ook	in	2013	waren	we	diverse	malen	actief	bij	deze	stichting.	
Playing	for	Success	beoogt	kinderen	met	een	laag	zelfbeeld,	die	in	het	
reguliere	onderwijs	onderpresteren	of	dreigen	uit	te	vallen,		meer	
zelfvertrouwen	te	geven.	Het	ADO	stadion	is	de	thuisbasis	voor	de	
omstreeks	15	kinderen	die	gedurende	12	weken	een	middag	per	week	
een	heel	goed	programma	krijgen	aangeboden.	
Voor	één	van	de	groepen	hadden	we	de	beschikking	over	het	podium	
van	het	Circustheater	in	Scheveningen.	De	kinderen	mochten	op	
het	podium	hun	geleerde	truc	laten	zien	(zonder	publiek	in	de	zaal)	

en	dit	was	voor	hen	een	speciale	ervaring.	Natuurlijk	moest	daarbij	ook	door	de	kinderen	worden	
aangekondigd. Geweldig om schuchtere kinderen te zien groeien. 

Het	was	goed	te	horen	dat	enkele	kinderen,	die	niet	konden	slapen	van	de	angst	omdat	ze	een	
spreekbeurt	moesten	houden	op	school,	er	veel	minder	tegenop	zagen	na	de	workshop	goochelen	en	
presenteren.	We	hoorden	later	dat	enkele	kinderen	al	zeer	geslaagde	spreekbeurten	hadden	gegeven.	

Enkele	reacties	van	de	kinderen:	
•	 ‘De truc met het vingerdopje ging supergoed, het was super leuk omdat het mij ook lukte’.
• ‘Ik vond het goochelen met de vliegende tafel en de kaars het leukst’,
• ‘Ik vond het een super leuke dag omdat ik veel over het presenteren heb geleerd’.
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   Uitgevoerde projecten
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’.	

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!

Circusproject 

Op	de	vraag	‘Wat	is	goochelen	?’	de	volgende	reactie:	Fantastisch	om	naar	het	jongetje	
met	die	prachtige	bruine	ogen	te	kijken,	die	zich	steeds	in	zijn	ogen	zat	te	wrijven	en	
zei:	“mijn	ogen	zijn	fout,	dit	kan	niet,	het	klopt	niet	wat	ik	zie”.	Ja, dan ben je m.i. een 
fantastische goochelaar.

in 2013
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Stichting vrolijkheid  
(Asielzoekerscentrum Katwijk) 
Voor	ons	een	nieuwe	doelgroep

De	bedoeling	was	op	de	eerste	plaats	om	de	kinderen	een	fijne	dag	te	bezorgen,	nieuwe	positieve	
ervaringen	op	te	laten	doen	zodat	zij	mooie,	waardevolle	herinneringen	kunnen	opbouwen.	
Er	werd	voor	een	groep	gegoocheld	met	een	enorme	diversiteit,	bestaande	uit	kinderen	en	jongeren	
(2	t/m	18	jaar)	die	al	lang	(vaak	jaren)	op	verschillende	asielzoekerscentra	wonen.	De	kinderen	hebben	
veel	verhuizingen	achter	de	rug	en	verblijven	in	een	onzekere	situatie	in	een	omgeving	die	niet	op	
kinderen gericht is.

De	leiding:	‘De algemene indruk van de Magic Care goochelmiddag is zeer positief. Er was ontspanning en 
plezier. De kinderen hebben een moment aangeboden gekregen om zich te verwonderen en even met iets 
anders bezig te zijn. De voorstelling was zeer leuk voor de kinderen en voor hun ouders. Kinderen genoten 
zichtbaar. De kinderen hebben de hele week nagenoten want ze haalden allerlei trucs uit de voorstelling aan.’

Jonge mantelzorgers (Almere) 
Jonge	Mantelzorgers	zijn	de	broertjes	en	zusjes	van	kinderen	met	een	beperking.	1x	per	jaar	worden	zij	
ook	eens	in	het	zonnetje	gezet,	dus	dat	is	een	aangename	taak	voor	Magic	Care.	De	groep	waarmee	wij	
aan	de	slag	gingen	bestond	uit	25	kinderen	van	gemiddeld	10	jaar.	De	voorstelling	met	sponsballen,	touw	
en	het	bekende	ringenspel,	het	afleggen	van	de	eed	van	geheimhouding,	de	workshop	en	het	uitreiken	
van	de	Magic	Care	diploma’s	maakten	veel	indruk.

Maankamp (Schaik, voor kinderen 
met te weinig zelfvertrouwen)
 
Het was niet de eerste 
keer dat we daar kwamen. 
Het was weer genieten 
geblazen.	We	hebben	weer	
zo’n 20 kinderen met 
magie weten te betoveren. 
Lieve kinderen, met een 
uiteenlopende	mate	van	
onzekerheid, genoten erg 
van de voorstelling en als 
je de gezichten van de 
begeleiders zag, deze ook.

De leiding: ‘De goochelworkshop van Magic Care is een van de hoogtepunten van ons Maankamp. Kinderen 
worden meegenomen in een wereld waar niet alles is wat het lijkt. Iets wat natuurlijk een metafoor is voor de 
sociale wereld waar zij vaak moeite mee hebben. De manier van werken sluit perfect aan bij onze doelgroep. 
Kinderen leren niet alleen goochelen, maar leren ook vol zelfvertrouwen presenteren en contact maken 
doormiddel van de trucs. Waardevol en bijzonder vermakelijk!’

Rode kruis (Loon op Zand) 
•	Het	optreden	voor	13	kinderen	met	hun	ouders	was	zeer	geslaagd.	De	kinderen	deden	zeer	
enthousiast mee en er kwamen veel leuke reacties uit de zaal tijdens de voorstelling.

De leiding: ‘Het was een geweldige middag. De goochelaars gaven een schitterende presentatie voor ouders en 
begeleiders en voor de kinderen Ik had echt niet het besef hoeveel kwaliteit er bij Magic Care aanwezig is. Daar 
mag de organisatie best trots op zijn’
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Jubileumcongres
Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan organiseerden we voor de Magic Care leden op 15 december 
een congres met als titel ‘Goochelen voor het kwetsbare kind’. 
Met uitstekende lezingen over het omgaan en communiceren met en het benaderen van het kwetsbare 
kind. Deskundigheidsbevordering heet dat met een mooi woord. 
Het was vooral ook een dag waarop de onderlinge verbondenheid tussen de Magic Care goochelaars 
duidelijk naar voren kwam.

Gedurende het congres vroegen we aan alle leden wat Magic Care voor ieder betekent. Enkele reacties: 
•	 Met	Magic	Care	kun	je	kinderen	op	een	speelse	magische	manier	meer	zelfvertrouwen	geven.
•	 Een	lach	op	het	gezicht	van	een	kind,	dat	is	waar	ik	het	voor	doe.
•	 Magic	Care	betekent	voor	mij	een	kans	om	een	talent	in	te	zetten	op	een	bijzondere	plek	die	heel		
	 veel	voldoening	geeft	en	een	kans	om	de	sprankeling	van	magie	en	ontspanning	te	brengen	bij		
	 ernstig	zieke	kinderen.	
•	 Magic	Care	is	voor	mij	je	magisch	klein	voelen	om	kwetsbare	kinderen	groot	te	maken.	
•	 Magic	Care	‘like	or	dislike?’	De	foto	geeft	het	antwoord!

Crisis bij Magic Care ?
U	zult	zich	afvragen	wat	we	hiermee	bedoelen.	
Wel,	sinds	het	begin	van	ons	bestaan	hebben	we	‘onze’	kinderen	diverse	trucs	geleerd,	maar	één	daarvan	
behoort	toch	wel	heel	prominent	tot	de	basis	:	ons	vingerhoedje!	
Vrijwel	alle	kinderen	in	Nederland,	die	onze	workshop	hebben	gevolgd,	lopen	rond	met	dit	dopje	op	de	
duim	of	vinger	(veel	kinderen	weten	niet	eens	wat	een	vingerhoedje	is).	
Nu	was	er	enige	paniek	bij	ons,	want	de	vingerhoedjes	dreigden	op	te	raken	en	ze	waren	in	de	‘hele	
wereld’	niet	meer	te	krijgen.	Gelukkig	vonden	we	een	firma	in	Duitsland	die	deze	speciaal	voor	ons	wilde	
maken en nu hebben we weer een voorraad van zo’n 12.000 stuks, waar we zeker veel jaren mee kunnen 
werken.	Dozen	vol	vingerhoedjes	in	aansprekende	kleuren.
Crisis	bezworen!	

We	beschikken	overigens	nu	over	een	schitterend	scala	aan	trucs	en	goochelattributen,	waarbij	het	
instructiemateriaal,	de	verpakking	en	de	diploma’s	er	zeer	professioneel	uitzien.	Op	voortreffelijke	wijze	
gemaakt	door	Studio	Ton	Bal,	één	van	onze	Magic	Care	collega’s.
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Het ziekenhuisteam

Ook in 2013 werden veel kinderen in onderstaande ziekenhuizen verblijd met magische bezoeken door 
de	Magic	Care	goochelaars,	voornamelijk	aan	bed	in	een	‘één-op-één’	benadering,	soms	met	ouders.	
  
Enkele	impressies:	
•  Aan de reacties van de aanwezige ouders te merken vielen deze optredens
  buitengewoon in de smaak. De ouders waren ons erg dankbaar , ook omdat zij een moment kregen   
  waarop zij de ziekte van hun kind even konden vergeten. En wat boften wij met die stralende kinderen   
  en wat was iedereen trots!
•  Een optreden bleef mij wat langer bij, een kindje met een kaal hoofdje
  waar we niet dichter bij konden komen dan drie meter, dan besef je pas wat wij toch bevoorrecht zijn om  
  dit werk te kunnen en mogen doen.
  Het kind glunderde helemaal en de moeder genoot met het kind mee.’
•  We zullen niet alle kinderen noemen maar er twee uitlichten: een patiëntje van net 6 jaar die uit    
  Somalië komt. Hij verstaat het Nederlands goed en spreekt het behoorlijk. 
  Zijn vader die aanwezig is praat geen Nederlands. Nadat we ons voorgesteld hebben, doet Beer de truc 
  met de vingerhoed. Het jongetje is “één en al smile”. Hij pakt de instructie zeer vlot op en als vader   
  van het toilet terugkomt, kan hij de vingerhoedtruc al. De  toverstok vindt hij prachtig.  Dan de   
  puber van 17 jaar. Een jongen die we al in de lift ontmoet hebben. Als we bij hem in de kamer zijn en Beer  
  de vingerhoedtruc doet, hebben zijn moeder en hij veel plezier. Hij gaat zeer geconcentreerd aan het werk  
  om de truc te leren en glundert als het goed gaat met uiterste concentratie en de wil om het te leren. Dan  
  te bedenken dat dit volgens de begeleidster een “straatjongen uit Amsterdam-Zuidoost is die al veel meer   
  van het leven heeft gezien dan menig volwassene”!!

Dit	zijn	slechts	enkele	ervaringen	van	onze	teamleden,	maar	alle	andere	bezoeken	verlopen	min	of	meer	
identiek,	we	zouden	hiervan	wel	een	apart	jaarverslag	kunnen	maken.	

Het villa pardoes team
Zoals	u	waarschijnlijk	weet	kunnen	gezinnen	met	een	kind	met	een	mogelijk	levensbedreigende	ziekte	
een	week	lang	vakantie	houden	in	Villa	Pardoes	(bij	de	Efteling).	Ook	in	2013	werden	door	onze	zeer	
gemotiveerde	Magic	Care	collega’s	voorstellingen	en	workshops	gegeven.	
We	laten	hen	ook	hier	maar	even	aan	het	woord.	

•	 Een	ongelofelijk	leuke	avond	met	twee	topartiesten,	21	kinderen	met	ouders	en	een	prachtig	nieuw		
	 theater	“de	Poef”	waar	Magic	Care	nu	voor	de	tweede	keer	mocht	optreden.	
	 Een	mooie	ambiance,	een	magische	sfeer	en	een	uitstraling	van	rust	en	vriendelijkheid.
•	 Hier	waren	twee	goochelaars	aan	het	werk	die	het	klappen	van	de	zweep	goed	kenden	en	wisten		 	
 hoe je met kinderen moet omgaan.
	 Ook	het	doel	van	Magic	Care,	kinderen	zelfvertrouwen	en	het	gevoel	geven	dat	zij	iets	betekenen,		 	
 was niet vergeten.
	 Het	leren	hoe	je	moet	optreden	deden	ze	op	een	subtiele	manier	door	een	samenspel	waarop		 	
	 gewezen	wordt	om	duidelijk	en	langzaam	te	spreken,	of	om	niet	met	de	rug	naar	het	publiek	te		 	
	 gaan	staan	en	het	publiek	aan	te	kijken	bijvoorbeeld.	Een	half	uur	show	waarbij	de	kinderen	soms		 	
	 schreeuwden	van	plezier,	geweldig	om	te	zien.
•	 Ondertussen	leren	de	kinderen	dat	houding	en	stemgebruik	belangrijk	zijn	en	dat	goochelen	en		 	
	 voor	de	groep	staan	leuk	is!	Tijdens	het	oefenen	klapten	de	kinderen	zelfs	voor	elkaar,	dat	is	nog		 	
	 eens	positieve	bekrachtiging!	
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Het Brazilië project
Het	circusproject	in	Brazilië	werd	dit	jaar	gehouden	in	een	klein	plaatsje	in	het	binnenland	van	de	
deelstaat	Minas	Gerais.	Er	zijn	hier	over	het	algemeen	weinig	activiteiten	en	daarom	hadden	onze	
Braziliaanse	vrienden	op	locatie	een	speciaal	festival	opgezet.	Igor	kon	hier	bij	aansluiten.	Hiervoor	waren	
een	half	jaar	eerder	bij	een	uitwisseling	in	Nederland	al	plannen	gemaakt.
Een	aantal	goochellessen	aan	de	jeugd,	maar	ook	aan	geïnteresseerde	volwassenen	was	het	resultaat.	De	
leerlingen raakten dusdanig enthousiast om te goochelen dat ze gedurende het jaar nog vaak berichten 
stuurden met de vraag wanneer goochelaar Igor weer terug zou komen.
Op	zaterdagavond,	primetime	op	het	festival	“Carrancas	sem	barrancos”,	was	een	goochelshow	van	
Igor	als	clown	geprogrammeerd.	Een	aantal	deelnemers	aan	de	cursus	mocht	op	bepaalde	onderdelen	
meehelpen.
Ook	in	Montes	Claros,	een	in	de	buurt	liggende	grote	stad,	heeft	Igor	een	benefietshow	gehouden.	
De	levensmiddelen	die	daarmee	werden	opgehaald,	zijn	daarna	in	de	sloppenwijk	uitgedeeld.	Op	de	
plaatselijke	televisie	heeft	Igor	uitleg	gegeven	over	Magic	Care.
Ook	heeft	Igor	bij	een	stichting	voor	kankerpatiëntjes	in	Montes	Claros	een	optreden	verzorgd.

Sponsors en vrienden 
van Magic Care
Het	goochelen	voor	kwetsbare	kinderen	is	natuurlijk	alleen	te	realiseren	met	voldoende	financiële	
middelen	voor	de	aan	te	schaffen	goocheltrucs,	maar	bovendien	is	er	geld	nodig	voor	het	vervaardigen	
van	ondersteunende	brochures	en	ander	promotie	materiaal.	Magic	Care	is	in	de	afgelopen	jaren	flink	
gegroeid.	Dat	houdt	in:	meer	vrijwilligers	en	meer	activiteiten.	Daarmee	is	ook	de	behoefte	groter
geworden	aan	structurele	financiële	ondersteuning.	Daarom	heeft	de	financiële	commissie	in	2013	de	
‘Vrienden	van	Magic	Care’	opgericht.	Mensen	kunnen	hun	betrokkenheid	bij	Magic	Care	laten	blijken	
door	zich	op	te	geven	als	‘Vriend	van	Magic	Care’	en	daarmee	de	stichting	financieel	ondersteunen.

·	Door	eenmalig	€100,00	te	storten,	kwalificeert	men	zich	als	‘Bronzen	Vriend’.
·	Door	5	jaar	lang	€100,00	te	storten,	kwalificeert	men	zich	als	‘Zilveren	Vriend’.
·	Door	een	eenmalige	storting	vanaf	€1.000,-	wordt	men	een	‘Gouden	Vriend’,	
	 ofwel	een	vriend	voor	het	leven.

Mocht	u	zelf	interesse	hebben	om	Vriend	van	Magic	Care	te	worden,	
dan	bent	u	natuurlijk	van	harte	welkom!	Neem	in	dat	geval	contact	op	met
igor@magiccare.nl	of	maak	uw	sponsorbedrag	direct	over	op	
NL29INGB0005321888	ten	name	van	Stichting	Magic	Care.

Op	de	Magic	Care	website	is	een	digitale	versie	van	de	jaarrekening	te
downloaden.	Met	uw	zeer	gewaardeerde	donatie	heeft	u	ons	in	de	afgelopen	jaren	erg	gesteund,	
waarvoor	we	u	veel	dank	zijn	verschuldigd.	Het	plaatje	geeft	aan	dat	we	door	uw	financiële	 
bijdrage	als	jong,	verder	ontluikend	plantje	door	kunnen	groeien.		

PR
Wil Hendriks heeft kunnen regelen dat Magic Care met een uitgebreid artikel en foto (2 pagina’s) staat 
vermeld in het ondernemers tijdschrift De Zaak. Voor de fotosessie moesten binnen anderhalve dag 
goochelaars en kinderen worden geregeld. Op een plaatselijk veld werd het decor van Marlies uitgestald 
en kregen de kinderen met toverhoed en goochelstok een goochelpresentatie van Paul Morak. Zie onder-
staande foto’s. 
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Speciaal welkom voor Rody Boon
Enorm	verheugd	zijn	wij	dat	mede-oprichter	en	Magic	Care	goochelaar	van	het	
eerste	uur,	dokter	Rody	Boon,	weer	het	team	komt	versterken.	Rody	komt	als	
goochelaar en als adviseur weer terug bij onze stichting. Rody is inmiddels klaar met 
zijn	studie	en	werkt	nu	als	hartchirurg.	Via	zijn	magnifieke	goochelwerk	laat	hij	vast	
de	harten	van	de	kinderen	van	Magic	Care	sneller	kloppen!

Ons geheim: alleen toegankelijk 
voor goochelaarsleerlingen!
De	goochelaarleerlingen	van	Magic	Care	krijgen	na	het	behalen	van	hun	
goocheldiploma	en	het	zweren	van	de	geheimhoudingseed	een	wel	zeer	belangrijk	
voorrecht.	Zij	krijgen	een	unieke	toegangscode	waarmee	zij	kunnen	inloggen	op	het	
beveiligde	gedeelte	van	de	Magic	Care	Site.	
In	dit	gedeelte	kunnen	kinderen	goochelinstructie	filmpjes	inzien.	Samen	met	
twee	ervaren	Magic	Care	goochelaars,	Wil	en	Rob,	kunnen	zij	zo	nogmaals	hun	
goochelroutine	inoefenen	of	zelfs	nieuwe	trucjes	leren.	
Zo	kunnen	we	het	effect	van	onze	goochelworkshops	verlengen	en	versterken.
De	bedoeling	is	om	de	komende	jaren	het	aanbod	van	deze	geheime	kindersite	uit	te	
breiden.	Of	u	er	ook	op	mag	kijken?	Nee	natuurlijk	niet!	Het	blijft	ONS	geheim.

Reactie van een organisatie
•		Een	leerling	maakt	na	een	aantal	weken	deelname	aan	Playing	for	Success	nog		 	
	 geen	zichtbare	vorderingen	op	het	gebied	van	zelfvertrouwen.	De	week	na	Magic		
	 Care	komt	hij	met	zijn	vingerhoedje	binnen,	kijkt	de	begeleiders	aan	en	zegt:	‘Ik	heb		
	 geoefend’.	Hij	laat	vervolgens	de	truc	zien.	Magic	Care	heeft	het	ijs	gebroken	en	het		
	 zelfvertrouwen	van	de	leerling	ontwikkelt	zich	de	weken	daarna	met	sprongen.

•		 Een	leerling	vertelt	op	de	laatste	bijeenkomst	aan	alle	ouders	over	Magic	Care.	Ze		
	 heeft	een	tas	meegenomen	met	allerlei	materiaal	die	ze	gebruikt	om	verschillende		
	 trucs	te	laten	zien.	Ze	kopieert	alles	wat	de	goochelaars	gedaan/gezegd	hebben		
	 bijna	letterlijk!

•		 Een	leerling	die	stottert	en	daardoor	niet	graag	in	de	belangstelling	staat,	is		 	
 helemaal weg van het goochelen. Iedere week laat hij een nieuwe truc zien die hij  
	 via	Youtube	leert.	Hij	staat	de	glunderen	voor	de	groep.	

•		 Veel	kinderen	geven	aan	dat	ze	minder	zenuwachtig	zijn	bij	spreekbeurten	en		 	
	 boekbesprekingen	omdat	ze	aan	de	tips	van	Magic	Care	hebben	gedacht.

Al	enkele	jaren	werken	wij,	Playing	for	Success	Den	Haag,	samen	met	Magic	
Care.	Onze	doelstelling	is	om	o.a.	het	zelfvertrouwen	van	kinderen	te	vergroten	
waardoor	uiteindelijk	leerprestaties	op	school	toe	zullen	nemen.	Magic	Care	
verzorgt	voor	iedere	groep	een	voorstelling	(12	per	schooljaar).	Een	paar	weken	
voorafgaand	aan	de	voorstelling	bespreken	we	de	‘problematiek’	van	de	groep	en	
Magic	Care	past	daar	hun	voorstelling	op	aan	(lichaamshouding,	jezelf	presenteren	
voor	de	groep,	omgaan	met	zenuwen/pesten	enz.).	Op	de	dag	van	het	optreden	
spreken	we	alle	kinderen	nog	een	keer	door	en	kiezen	we,	in	overleg,	twee	
kinderen	uit	die	wat	extra	in	het	zonnetje	gezet	gaan	worden	(helpen	bij	de	trucs).	
Dit	zijn	vaak	kinderen	die	na	een	aantal	weken	Playing	for	Success	nog	steeds	wat	
op	de	achtergrond	aanwezig	zijn.	Alle	kinderen	zijn	altijd	razend	enthousiast	over	
de	Magic	Care	dag	en	het	goocheldoosje	dat	ze	hebben	gekregen	zien	we	nog	
regelmatig voorbijkomen. 

We	hopen	nog	lang	te	kunnen	samenwerken	met	Magic	Care!

Nicole	Pont,	centrummanager	PfS	Den	Haag
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Een dankbare reactie:

Ik vond het een superdag

waarop ik lekker goochelen mag.

Goochelaars, dankjewel.

Ik leerde alles heel erg snel.

Mijn vingerhoedje is steeds weg

en ik zorg dat ik het geheim niet zeg!

Want dat hebben wij geleerd:

het geheim verklappen is verkeerd!

Mijn mama snapt er echt niets van.

Mijn papa denkt dat ik toveren kan.

Mijn meester is heel trots op mij.

en ook mijn zusje maak ik blij. 

Nu hoor ik echt bij Magic Care

en voel ik me een echte ster!

Laila


