Verbaasd dat de truc is gelukt!

Al gauw kwamen we bij de 5 jarige Shahzaib.
Vooraf kregen we daar een hele instructie over en
hier moest een pedagogisch medewerker bij
aanwezig zijn. Het jongetje kon namelijk zeer boos
worden en gaan schelden.....daar moesten we even op
voorbereid zijn! Afstand houden en rustig aan doen.
Hij zou weinig zeggen en nauwelijks oogcontact maken.
We gingen dan ook wat gespannen naar binnen. Ik weet
niet precies wat het was, maar toen ik begon met het
toverstokje en de bevries act, kregen we al snel aandacht
van hem. Zijn Pakistaanse tante werd ook even in dit
spel betrokken en dat verliep goed. Ineens wou de jongen
zelf het toverstokje vasthouden en eens zien of hij dat
ook kon....en jawel, hij kreeg ons stil als een wassenbeeld.
Maar toen vertelde ik hem dat dit nooit zou lukken bij
de pedagogisch medewerker........en jawel hoor, hij kreeg
ook dat voor elkaar......je zag hem glunderen, hij lachte
en we konden nog wat meer laten zien aan trucs.
De pedagogisch medewerker stond met de mond wijd
open en hield een duim omhoog naar ons. In alle rust
verlieten wij de kamer. Op de gang wist zij ons vol
verbazing te melden dat dit wel heel bijzonder was,
omdat hij niet eerder echt (fijn) contact had gemaakt
met anderen! Was het een toevalstreffer? We zullen het
nooit met zekerheid weten.
Maar dat dit al een zeer geslaagd bezoek was dat diepe
indruk maakte, dat is een feit.
Hier hoeven we in feite niets aan toe te voegen, het
is een voorbeeld van het optreden van onze collega
Magic Care goochelaars voor kinderen in de ziekenhuizen.

Samen met een professionele goochelaar oefenen
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Een stichting met een gouden randje
Wat een totaal onverwachte verrassing het afgelopen jaar: de toekenning van de Gouden Speld aan
alle goochelaars van onze stichting Magic Care. De hoogste onderscheiding van de Nederlandse
goochelkunst. Nagenoeg ieder jaar wordt tijdens het jaarlijks goochelcongres deze hoge onderscheiding
uitgereikt aan ‘de goochelaar die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse
Goochelkunst of wegens bijzondere prestaties’.
Deze geweldige erkenning betekent heel veel, het maakt ons tot een stichting met een gouden randje.
Uiteraard wordt er in dit verslag op teruggekeken, maar tegelijkertijd is dit ook hét moment om vooruit
te kijken. Een gelauwerde stichting impliceert de verplichting om de kwaliteit van onze magische
ontmoetingen te handhaven. Wanneer is ons werk geslaagd of volledig? Wat behoeft verbetering en
hoe bereiken we dat?
Voor ons als bestuur zijn vooral de ervaringen van de kinderen die begeleid worden maatgevend.
Er is daarbij één allesbepalende evaluatie: Het trotse kind! Samenvattend kunnen we stellen dat het een
gouden ontmoeting is, als we kinderen met dit gevoel achterlaten. Daarom blijven we onze kennis en
kunde omtrent het werken met kwetsbare kinderen optimaliseren. Niet alleen door het organiseren van
trainingen voor alle medewerkers, maar ook doordat de goochelaars van Magic Care samenwerken,
ervaringen met elkaar delen en daarvan leren.

De oplage van het jaarverslag is met zo’n 150 exemplaren natuurlijk beperkt, vooral bedoeld voor
onze trouwe sponsors en de goochelaars van Magic Care. Maar de impact die de inhoud op de
lezers heeft, blijkt toch groot te zijn. Gelukkig kan men het jaarverslag ook op onze website downloaden. De Magic Care PR is ook bescheiden, zou dus beter kunnen, want het blijkt dat iedereen
die via onze teamleden van onze activiteiten hoort zeer verrast is en enthousiast wordt om op de
een of andere manier Magic Care te ondersteunen.
De door Marlies al genoemde erkenning door de goochelwereld (de Gouden Speld) voor onze
stichting geeft al aan dat we inderdaad voor kwetsbare kinderen iets kunnen betekenen. Ook in dit
jaarverslag kunt u diverse voorbeelden hiervan lezen. En de actiefoto’s van ‘onze’ kinderen geven
een duidelijk beeld van het enthousiasme waarmee ze proberen via goochelen (en presenteren!)
hun zelfvertrouwen te vergroten. Zelfs als we bij onze ‘private’ goochel optredens over Magic Care
vertellen, maakt dat naast de nodige kaarten, munten en andere effecten meestal veel indruk.
De meeste indruk maken op ons natuurlijk de kwetsbare kinderen zelf en het is verheugend en
stimulerend om te zien dat die kwetsbaarheid, tenminste tijdelijk, door de goochel- en presenteerlessen vermindert.
U zou zo’n workshop eens moeten meemaken!

Ook dit jaar kunt u weer deze ervaringen lezen in ons jaarverslag. Een verslag dat bol staat van de vele
mooie en ontroerende ontmoetingen tussen de Magic Care goochelaar en het kwetsbare kind.
Onze erudiete secretaris Wim van Dokkum heeft er weer een prachtig geheel van gemaakt.

Wim van Dokkum
(secretaris Magic Care)

Tenslotte wil ik iedereen die op enige wijze bij onze stichting is betrokken, bedanken voor dit gouden
jaar. Dank aan alle Magic Care leden, voor hun betrokkenheid, empatisch vermogen, enthousiasme en
vrije tijd. Dank aan alle ‘Vrienden van Magic Care’ voor de voelbare sympathie en ondersteuning voor
het werk dat de goochelaars van Magic Care voor kwetsbare kinderen doen. Dank aan de Nederlandse
Magische Unie en hun leden voor de waardering en stimulans.Wij zijn als bestuur tot de conclusie
gekomen dat wij, mede door de Gouden Speld, een alleszins geslaagd jaar hebben afgesloten. Een jaar
met een gouden randje.
Marlies Greve
(voorzitter Magic Care)
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Team Ziekenhuis

De Gouden Speld
Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse goochelkunst is de Gouden Speld van de
Nederlandse Magische Unie toegekend aan een organisatie: onze Stichting Magic Care. Deze Gouden
Speld is de hoogste onderscheiding op goochelgebied in Nederland. Dit is een grote eer en een enorme
opsteker voor ons allemaal. De tekst op de bijbehorende oorkonde luidt:
Goochelaars die zich inzetten voor kinderen, die door ziekte, handicap of door een vervelende thuissituatie in
de problemen zijn gekomen. Door middel van de goochelkunst worden deze kinderen ondersteund en gesterkt.
Als individu en als groep stellen zij zich al jarenlang belangeloos in dienst van de medemens. Zij hebben een
eigen trainingsprogramma ontwikkeld om goochelaars op te leiden alvorens zij het veld in gaan. Deze zorgvuldige
voorbereiding en de enthousiaste uitvoering hebben er toe geleid dat deze organisatie een professionele
uitstraling heeft en zijn maatschappelijk nut heeft bewezen.

Onze Magic Care goochelaars komen regelmatig in het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam,
het Juliana kinderziekenhuis in Den Haag, het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam en de kinderafdeling
van het Leids Universitair Medisch Centrum. Met steeds dezelfde ervaringen: Kinderen die even vergeten
waarom ze in het ziekenhuis liggen en het goochelen omarmen als middel om tijdelijk te ontsnappen aan
alle medische ‘toestanden’.
Uiteraard is het om privacy redenen niet toegestaan om foto’s van ons optreden te publiceren, maar de
foto die enige tijd geleden (met toestemming van de ouders) werd geplaatst, geven we hier nogmaals weer,
omdat deze foto zo treffend laat zien hoe onze één op één benadering aan bed een lach op het gezicht van
de kinderen kan toveren.
Enkele korte impressies van goochelaars:
•

We startten bij kinderen die in een 'box' liggen, dat is een isolatiekamer waar één kind in ligt. Het eerste meisje
lag achter een glazen wand en we mochten niet bij haar bed komen. Ik herkende haar niet direct, maar ik had
haar de vorige keer al gezien. Zoals ze zelf zei 'Maar toen had ik nog haar'. Ze was inderdaad nu kaal, dus dat
was even slikken. Ze vond het goochelen heel erg leuk, ze zat zelfs al klaar met haar vingerhoed op haar duim
en het goocheldoosje op haar nachtkastje, dus het was mooi om te zien dat ze daar na de vorige keer veel
plezier mee had gehad.

•

Leuk is dat de ouders vaak zo enthousiast zijn en graag de trucs willen leren om ze vervolgens met hun kind te
kunnen delen/oefenen.We waren bij Jan, 9 jaar.Toen we weggingen kwamen net vader en oma binnen. Ik was
wat vergeten dus liep terug.Toen stonden oma en pappa rond het bed te juichen om een truc die Jan liet zien.
Fantastisch!

•

Op de afdeling oncologie kwamen we bij Gijs, die werkelijk straalde en het grootste plezier had. Zijn vader
evenzeer, die glunderde ook.....en ja, dan pak je ons allemaal natuurlijk in. Gijs leerde snel en kwam haast niet bij
van het lachen als het hem weer was gelukt een truc goed te doen.

En dan te bedenken dat de lijst van eerdere Gouden Speld winnaars illustere namen bevat.
Wat te denken van Fred Kaps, Richard Ross (oud-wereldkampioenen) en Hans Klok.
Hierboven ziet u een foto van een aantal enthousiaste Magic Care collega’s, een uur na de uitreiking
van deze prijs.
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De gouden speld
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Team Bestuur
Ademloos luisteren naar de
goochelmeester

Team Zuid

We berichtten al in eerdere jaarverslagen over de workshops en voorstellingen voor kinderen die in
Villa Pardoes met hun ouders van een korte vakantie kunnen genieten. Het is altijd aandoenlijk om
de kinderen te observeren als zij hun geleerde trucs aan de ouders laten zien. Maar ook een blik naar
de trotse ouders, die zien dat hun zieke kinderen niet alleen kunnen ‘toveren’, maar ook de truc durven
te presenteren, is hartverwarmend.

Nog immer is ‘Playing for Success’ een zeer plezierige doelgroep: kinderen met leerachterstand op
school, die door genoemde stichting een programma krijgen aangeboden om meer zelfvertrouwen
te krijgen. En Magic Care komt hier graag! Naast ADO Den Haag zijn we dit jaar ook gestart bij
Excelsior Rotterdam. Inderdaad twee van de vele eredivisie voetbalverenigingen die PfS mogelijk
maken. De formule is steeds dezelfde:
•

We geven eerst een voorstelling voor de gehele groep om te laten zien welke onderdelen van
het goochelen belangrijk zijn.

•

Het afleggen van de eed van geheimhouding geeft  de kinderen duidelijk een status. Na afloop
een ouder: “Vertel me eens hoe de truc gaat?” Het kind: “Neen dat mag ik niet”! Prachtig toch!

•

Bij het aanleren en oefenen van de trucs wordt, naast de technische aspecten, geoefend in het
als artiest kunnen presenteren van het goocheleffect.

•

Kinderen die het durven, mogen dan de geleerde truc voor de gehele groep vertonen (de
meeste kinderen willen dat graag) waarna de uitreiking van de Magic Care goocheldiploma’s
volgt. Uiteraard is iedereen geslaagd!

Het team: Weer een avond Magic Care, weer een avond met stralende kinderen en blije ouders. Een kindje kon alleen communiceren met oogcontact. Het toverstafje vasthouden lukte niet maar door bewegingen en klanken bleek
ook zij enthousiast. De ouders waren er zichtbaar blij mee.
Een meisje dat wel meekeek maar niet voor de groep durfde te staan, wilde op haar eigen stoel wel het
konijntje uit de hoed laten verschijnen. Hiervoor kreeg ze natuurlijk een groot applaus en (ook later)
uitgebreide complimenten.
De goochel eed afleggen met
de hand op het hart

Nicole Punt
(Centrummanager PfS Den Haag)
‘‘De eerste weken dat René aanwezig was bij PfS liet hij vooral boos en stoer gedrag zien. Hij wilde niet
over leerdoelen spreken en weigerde soms mee te doen met activiteiten. Na terugkoppeling met school
werd voor ons bevestigd dat René dit gedrag vertoonde vanuit onzekerheid/verminderd zelfvertrouwen.
Hij lijkt zich in die situaties geen houding te kunnen geven en kiest voor het negatieve. Het was ons nog
niet gelukt deze negatieve spiraal te doorbreken.

Samen presenteren en een
duo act maken
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Zelf in het middelpunt staan en
laten zien wat je kunt

Magic Care is een uitgelezen kans voor ons om daar verandering in te brengen. René is bij binnenkomst
meteen erg enthousiast en zegt zelfs 'Ik hoop dat ik vooraan zit'. Gedurende de hele dag heeft hij met
veel enthousiasme aan de activiteiten van Magic Care meegedaan. De moeder van René mailde dat hij
erg enthousiast thuiskwam en de trucjes meteen heeft laten zien. De school heeft laten weten dat René
de trucjes samen met een andere leerling aan de leerlingen in zijn klas mag presenteren.’’

Uitgevoerde projecten in 2014
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Team west

Ook weer zo’n goede doelgroep: Kinderen met een laag zelfbeeld en
hierdoor te weinig zelfvertrouwen op school, die gepest worden en
ook op andere wijze het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’, krijgen door deze instelling een
week vakantie aangeboden met het hoofddoel om het zelfvertrouwen te laten toenemen.
En Magic Care draagt hieraan meer dan een steentje bij.

De Magische parade van
Magic Care

Ook hier weer een accent op de presentatie; twee van onze Magic Care collega’s:
“Manon gaf een voorbeeld door Beer als zeer nerveuze goochelaar op het podium te halen en aan de
kinderen dan te vragen wat hieraan fout was. Nou dat wisten ze wel, kreten als niet rechtop staan,
verlegen kijken, handen in de broekzak en zacht praten vlogen uit de zaal. Het is hierbij goed om te
merken dat de kinderen wel degelijk zien (en uitspreken) wat er mis is bij een verkeerde presentatie”.

De Banjaard
Gedurende de vakantie doen twee groepen kinderen met een licht
verstandelijke handicap of kinderen waar 'iets mee is' een week
lang in psychiatrisch behandelcentrum De Banjaard in Den Haag
mee aan een speciale trainingsweek. Er wordt gewerkt aan het kunnen omgaan met hun probleem.
Vaak is dat extreme verlegenheid of teruggetrokkenheid. Maar dat kan ook ADHD of
overschreeuwen of aanstootgevend gedrag zijn. Er zijn ook kinderen met een trauma of een
'hechtingsproblematiek'. Tijdens de week oefenen de kinderen kleine eenvoudige acts die ze op
vrijdag in een circusshow opvoeren, waarbij familie mag komen kijken.
Op vrijdag komt Igor van Magic Care eerst per groepje de acts helpen
vormgeven. Daarbij wordt aan een aantal kinderen een snel presenteerbare
leuke goocheltruc geleerd. Er wordt gewerkt aan presentatie, maar ook aan
durf en zelfvertrouwen. Het is schitterend om het uiteindelijke succes van de
circusvoorstelling te zien.

Op 17 november vond in het Magic Art Center in Bennebroek de Magische Parade plaats,
een feestelijke benefietavond ten bate van het 10-jarig bestaan van Magic Care. De aanwezigen
(potentiële sponsors en de Magic Care goochelaars) werden getrakteerd op een variétéshow van
hoog niveau. Een keur van artiesten bracht prachtige acts ten tonele. Als goochelaars van Magic Care
traden Charly Crama, Paul Morak en Igor de Kort op. Maar het mooie was dat niet alleen
goochelaars van Magic Care, maar ook topgoochelaars van buiten de stichting hun acts lieten zien.
Zo bracht Michel van Grinsven een grappige buikspreek act en kregen Peter Vogel en Ronald Moray
de zaal op zijn kop met een nummer waarbij twee mensen uit het publiek plots in goochelaars
veranderden met magische handen. Louis Baerts was onmisbaar als geluidsman en charmeerde het
publiek met een act waarin verrassende ballonnencreaties ontstonden.
Robin Matrix liet zijn tafel zweven, Nick Takens (Nederlands kampioen 2014) maakte indruk met
een prachtig manipulatienummer en de avond werd gepresenteerd door niemand minder dan
Nick Nielsen (in 2004 Nederlands kampioen goochelen en bekende TV-presentator).
Hartverwarmend dat de activiteiten van Magic Care zo gedragen worden in de goochelwereld in
Nederland! Of men nu actief is bij de stichting of niet, iedereen was enthousiast om iets voor
Magic Care te doen. En het theater was propvol! Ook plezierig: de baten van de avond waren
zeer bevredigend.
Igor de Kort

Hans Klok

Secretaris Wim van Dokkum heeft recent de show van Hans Klok
bijgewoond. “Ik had al op mijn programma staan om te zien of ik na
afloop aan Hans het jaarverslag van Magic Care kon overhandigen.
Wel, op de foto is in ieder geval te zien dat dit is gelukt”.
Er zijn onderling natuurlijk wat banden: we zijn allebei goochelaars
(uiteraard wel met 'enig' niveauverschil), maar we hebben ook beiden
de Gouden Speld gekregen. Bij het doorbladeren van het jaarverslag
zei hij: "Jullie doen geweldig werk!".
Hans heeft zich bereid verklaard om in onze Commissie van
Aanbeveling zitting te nemen.
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Sponsors

Magic Care trainingstraject

Het zal duidelijk zijn dat we alleen maar kunnen werken met
voldoende financiële middelen. Gelukkig is het in al die ruim
10 jaren van ons bestaan gelukt om kleine en grotere bedragen
te ontvangen van onze sponsors en individuele gulle gevers.
Hiervoor zijn we u zeer erkentelijk!
U weet dat we onze Magic Care activiteiten op vrijwillige basis
uitvoeren en het geld dat wij ontvangen wordt vrijwel geheel
besteed aan onze kinderen.
Ook in 2014 werden we vele malen verblijd met uw giften;
de benefietavond die op 17 november werd georganiseerd was, naast inhoudelijk, ook financieel een
succes. Hoewel we geen apart financieel jaarverslag maken, kunt u een goed financieel overzicht op
onze website vinden.
Om u een indruk te geven: we hebben op jaarbasis zo’n € 15.000,- nodig voor al onze activiteiten,
onder meer voor de aanschaf van het goochelmateriaal, dat de kinderen gratis krijgen, het drukwerk
voor onze brochures, de diploma’s voor de kinderen en de onkostenvergoeding (veelal reiskosten)
voor onze Magic Care goochelaars. Bovendien wordt de website onderhouden en bekostigen we
de trainingsavonden.

U als sponsor maakt het mogelijk
dat dit kind weer kan stralen!

De stimulans en één van de gevolgen van het toekennen van de Gouden
Speld is een verdere professionalisering, onder meer door het opzetten
van interne trainingen. Want, zeg nu zelf, niet elke goochelaar is geschikt
om voor kinderen op te treden en niet elke kindergoochelaar kan per
definitie ook uit de voeten met kwetsbare kinderen.  Vandaar dat het
bestuur voor elke goochelaar die zich bij ons wil aansluiten een interne
training geeft over hetgeen bij kwetsbare kinderen is te verwachten, waar
je op moet letten en wat je wel of niet moet doen. Maar dat vinden we niet
genoeg, een continue bijscholing van al onze Magic Care collega’s en verdieping van de materie is nodig om ‘onze’ kinderen op verantwoorde en
optimale wijze met goochelen tegemoet te treden teneinde het doel van
het vergroten van het zelfvertrouwen te realiseren.
We hebben voor die ‘bijscholing’ in januari 2014 al een begin gemaakt op ons Magic Care congres.
CliniClown Hans Karg liet ons op zeer speelse wijze meedoen aan oefeningen die ten doel hebben
kinderen in ziekenhuizen het gevoel van rust en verwondering
wte geven, voordat de magie aan de orde komt.
Verder zijn in 2014 twee aparte trainingen gegeven. Psychologe Florieke
Stofmeel behandelde met ons op zeer interactieve wijze het thema
‘Oprechte aandacht voor het kwetsbare kind, hoe doe je dat?’ Voor het
respectvol communiceren met het kwetsbare kind is tweerichtingsvertrouwen noodzakelijk. Het creëren van een veilige situatie voor de
kinderen is tevens essentieel.

Psycholoog Ruud van Lent hield ons voor, eveneens op een uitstekende
interactieve wijze, hoe je agressie en emoties van kinderen, in het bijzonder
de Magic Care kinderen, kunt intomen en beheersen.

Als u dit verslag leest is ook het Magic Care congres 2015 al achter de rug. We zullen in het
volgende jaarverslag hierop terugkomen. In ieder geval blijkt het meer dan zinvol te zijn om experts
in de communicatie met kinderen aan het woord te laten komen. Maar ook de onderlinge uitwisseling van de ervaringen van de Magic Care goochelaars is een essentieel onderdeel van het congres.
De saamhorigheid en het enthousiasme van onze collega’s worden.zichtbaar groter en alle neuzen
staan nog meer in dezelfde richting, zelfs zonder een rode sponsbal op die neus!
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Magic Care Song
De tekst van het lied dat enige tijd geleden werd gecomponeerd is
wellicht een aardige afsluiting van dit verslag. De bijbehorende muziek is
die van ‘Bye, bye, blackbird’. Niet alle lezers zullen deze melodie kennen,
maar met genoegen sturen we u de CD op.

Privé les van Paul Morak, oud-kampioen
van Nederland, wat wil je nog meer!

Magic Care geeft heel uniek
Aan een kind, gezond of ziek
Zelfvertrouwen
Van magie word je echt blij
En ook trots, je hoort erbij
Door ’t zelfvertrouwen
En met een eenvoudig vingerhoedje
Komt een lach op ieder kindersnoetje
Een kwetsbaar kind dat heeft als doel
De magie, want dat is ‘cool’
Een fijn gevoel
Verlegen kinderen durven weer
Op te treden keer op keer
Dat is Magic!
Magie geeft een vrolijke noot
Een handicap wordt minder groot
Dat is Magic!
Het leren van de truc geeft aan de kind’ren
Een echt gevoel van trots, niets kan hun hind’ren
Ja, die kinderen gaan echt voor
En we gaan nog jaren door
Dank zij, dank zij, dank zij uw steun

‘‘Zo houd je de kaarten vast".
Igor de Kort als workshop meester
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