Ons vingerhoedje
blijft de basis…

…maar ook de presentatie is belangrijk.
“Hier ben ik”.

Wat waren ze trots dat het lukte: Zaïd, stil en verlegen,
die na de workshop met een koprol het podium
opkwam en Christina, een introvert meisje, dat in een
duopresentatie duidelijk het voortouw nam in de
aankondiging. “Meester, mag ik de truc met het
doorgeknipte touw leren? En mag ik bij u de truc van
de eend en het konijn doen?” Laila bleek van een wat
teruggetrokken meisje zich te ontpoppen in een
enthousiaste leerling, die ook bij de presentatie duidelijk
aanwezig was. Het mooiste moment was dat twee
kinderen in hun rolstoel naar voren kwamen en hun
vingerhoed voor het publiek lieten verdwijnen. Je vergat
op dat moment de rolstoel en de andere beperkingen en
je kon er van genieten om deze kinderen te zien stralen.
Ja, dan onze magische, licht- en geluidgevende
goochelstok. Die blijkt een hit te zijn vooral in de
ziekenhuizen, waarmee de kinderen in bed de
verpleegkundigen en het bezoek ‘bevriezen’ (plotseling
‘stil’ laten staan). Dat kunnen ze eindeloos herhalen.
Het is steeds zeer plezierig te constateren met wat voor
geduld, passie en vaardigheid de Magic Care goochelaars
de kinderen benaderen.Vertrouwen winnen, kinderen in
hun waarde laten, hen stimuleren en de kinderen vooral
een positieve ‘feed back’ geven, wel, dat zijn
toverwoorden met een realistische uitstraling!
Kwetsbare kinderen worden hierdoor minder kwetsbaar.
En wat zijn ze na afloop van de workshop vol
zelfvertrouwen dat ze nu iets geleerd hebben
wat andere kinderen niet kunnen.
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Voorwoord
Het magische verschil maken…
Met trots presenteren wij u hierbij ons jaarverslag 2015, een mooi blad gevuld met magische
ontmoetingen tussen de ruim dertig Magic Care goochelaars en onze doelgroep: het kwetsbare kind.
Het jaar 2015 was een roerig jaar waarin radicalisering, intolerantie jegens anderen en geweld op vele
plekken in de wereld aanwezig waren en helaas nog steeds zijn. Dit leidt ook in ons land tot onzekerheid
en een grotere afstand tussen mensen.
Alle goochelaars van Magic Care willen met hun werk ‘het magische verschil’ maken, want het aangaan
van een betekenisvolle verbintenis met een kwetsbaar kind – ongeacht kleur of geloof – is iets wat we
het liefste doen. In het afgelopen jaar waren er weer veel van dit soort bijzondere momenten waarbij
kinderen weer in hun kracht werden gezet en de wereld daardoor een klein stukje positiever werd.
Bij het doorbladeren van dit door onze energieke secretaris Wim van Dokkum vorm gegeven
jaarverslag, kunt u over deze ontmoetingen lezen. Maar het zal u ook opvallen dat wij een dynamische
stichting zijn die zich blijft doorontwikkelen. Het jaarverslag geeft u een goed beeld van enerzijds de
workshops die onze trouwe en gepassioneerde goochelaars aanbieden en anderzijds de structuur van
de professionele organisatie hierachter.
Een woord van dank aan de sponsoren is zeker op zijn plaats. Want hoewel al onze goochelaars op
vrijwillige basis dit menslievende werk doen, kunnen we zonder uw financiële ondersteuning niets
beginnen. Ik spreek namens het hele bestuur dan ook mijn hartelijk dank uit!

Marlies Greve
(voorzitter Magic Care)
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Voorwoord

Introductie
Op de derde pagina heeft u al in een sfeertekening kunnen lezen over hoe het onze Magic Care
goochelaars vergaat bij de optredens en de workshops.
We blikken in dit verslag onder meer via foto’s terug naar al die magische momenten die we met
‘onze’ kinderen hebben beleefd. Een apart hoofdstukje over het krijgen van zelfvertrouwen door
de kinderen, maar ook aandacht voor de toenemende professionalisering van Magic Care via
(interne) trainingen kunt u in het verslag verwachten.
Het is wellicht ook aardig om in het kort enkele van de te leren trucs de revue te laten passeren,
maar u weet dat het ons vooral gaat om de presentatie van die trucs, want ook voor de kinderen
moet goochelen een duidelijke entertainmentwaarde hebben, een ‘wow’ effect geven dus. En dat
geeft de kinderen zichtbaar een groter zelfvertrouwen is onze ervaring. Temeer omdat ze exclusief
toegang hebben tot de mooie nieuwe Magic Care kinderwebsite, exclusief, want die is alleen door
‘onze’ kinderen te openen.
Als u vragen heeft of opmerkingen, wel, dan weet u ons ongetwijfeld te vinden.

Wim van Dokkum
(secretaris Magic Care)

Introductie
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De apenklop

De eed

Zelfvertrouwen
Het vergroten van het zelfvertrouwen van de kinderen is, zoals u weet, een belangrijke doelstel		
ling van onze workshops. Een paar elementen hiervan zijn:
• Het afleggen van de eed van geheimhouding. Dit maakt altijd veel indruk en geeft status aan de
kinderen. Iedereen gaat staan, hand op het hart en ze beloven dat ze de te leren trucs niet aan
anderen zullen verklappen. Of de kinderen een geheim kunnen bewaren wordt eerst door middel
van een truc (een ‘effect’ noemen we dat) geoefend.
• De ‘apenklop’. Als kinderen zenuwachtig zijn en te weinig durf hebben om iets voor een groep
te presenteren, kan de z.g. apenklop helpen. Alle kinderen kloppen daarbij met hun handen op
de borst en maken doeltreffende ‘Tarzan’ geluiden. Het verlaagt het adrenaline gehalte in de
hersenen en hierdoor de stress.
• De presentatie. Het werd al eerder gemeld: een zeer belangrijk aspect bij onze
workshops. Door te leren en durven presenteren (en andere kinderen aan te kondigen!) blijkt
dat zelfvertrouwen duidelijk toe te nemen. “Ga eens staan als een boom met sterke wortels” is
vaak het advies.
Goochelen blijkt dus meer te zijn dan puur vermaak.Vooral als kinderen het zelf doen.
Britse onderzoekers van de Hertfordshire University bevestigen dat kinderen door
goochellessen op school meer zelfvertrouwen, discipline en sociale vaardigheden ontwikkelen
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Zelfvertrouwen

• De ‘sommetjes’. Als we de vier sommetjes (zie de foto) aan de kinderen laten zien
en vragen wat hen opvalt, is in bijna alle gevallen het antwoord “Het derde
sommetje is fout”. Door te wijzen op het feit dat daarentegen drie sommetjes
goed zijn proberen we de kinderen een positief mensbeeld te geven om vooral de
dingen die je wel aankunt te benadrukken.

Zelfvertrouwen
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Professionalisering
Magic Care is een dynamische stichting, steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen, zowel op het gebied
van het ontwikkelen van nieuwe trucs, geschikt voor diverse doelgroepen, als op het terrein van
‘deskundigheidsbevordering’. Wat dat laatste betreft zijn in 2015 twee specialistische interne trainingen
gegeven en een technisch/praktische workshop. Bovendien werden op het mini Nieuwjaarscongres door
een aantal sprekers diverse thema’s belicht.
• Clarie Dekker, speltherapeut, liet ons op speelse wijze stoeien met het onderwerp ‘kinderen,
waar wat mee is’. Speciale kinderen, met een verstandelijke beperking en/of met psychische
problemen, waarmee we bij onze Magic Care voorstellingen en workshops regelmatig
worden geconfronteerd, zoals ADHD kinderen, kinderen met een verstandelijke beperking
en autistische kinderen. Conclusies: Streef naar een positieve en rustige benadering richting
‘onze’ kinderen en zoek vooral naar de talenten, die ieder kind toch wel heeft. Het ‘toveren’
van een lach op het gezicht van de kinderen doet wonderen.
• Bert in den Berken geeft trainingen in mentale weerbaarheid voor politiemensen.Voor ons
behandelde hij het thema ‘Stress, hoe ga je daar mee om’. Speciaal als dat optreedt bij de
kinderen.Voorkómen, hanteren en ontladen van stress waren de onderwerpen die hij
behandelde. Conclusie: Stress, daar is duidelijk wat aan te doen.
• Praktische workshop, geleid door twee Magic Care goochelaars. Kariem Ahmed, zeer
bedreven met vingerhoedjes liet zien wat we met dit attribuut allemaal kunnen doen en
Charly Crama deed hetzelfde met touw. We moesten allemaal oefenen en dat viel niet
altijd mee. Getuige de groepsfoto was de workshop desondanks erg geslaagd. U ziet
Charly op de andere foto zijn effecten toepassen tijdens een workshop voor kinderen.
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Professionalisering

• Het mini Nieuwjaarscongres. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren (uiteraard)
toegespitst op datgene wat we bij de kinderen kunnen verwachten en hoe we daarop kunnen
inspelen. Hoe kunnen we spannende of uitdagende dingen te lijf gaan (b.v. in ziekenhuizen), welke
vaardigheden zijn naast goochelen nog meer vereist om de kinderen meer zelfvertrouwen te
geven en hoe weef je complimenten en suggesties in de contacten met kinderen en wat kan dat
bij de kinderen teweeg brengen. CliniClown Hans Karg deed met ons allerlei praktische
oefeningen met het doel om kinderen (in ziekenhuizen) op een rustige en vertrouwenwekkende
wijze te benaderen.

Onze Trucs

We hebben een plezierige voorraad goocheldoosjes, waarin zich verschillende trucs bevinden. In
bijna alle gevallen wordt in een klein boekje de beschrijving gegeven. Op de kinderwebsite van
Magic Care worden de trucs met aantrekkelijke en duidelijke filmpjes getoond en uitgelegd, zodat de
kinderen ook nadat de Magic Care goochelaars weer weg zijn, verder kunnen genieten van en
oefenen met de verkregen trucs.
Ons vingerhoedje werd al diverse keren genoemd; het gaat in feite om het laten verdwijnen en
terugtoveren van een dopje (de vingerhoed) op de duim, in zo’n 20 minuten te leren. En we hebben
er genoeg, zoals u ziet!
Een voorspellingstruc, waarbij de goochelaar voorspelt of de toeschouwer een eend of een konijn
kiest bevindt zich ook in het doosje en is zeer eenvoudig onder de knie te krijgen. U ziet op de foto
hoe trots dat jongetje is als hij die truc goed vertoont. De truc met twee speelkaarten die van plaats
wisselen en de truc met een elastiekje dat zich op ‘wonderbaarlijke wijze’ bevrijdt van de
duimen zijn voorbeelden van effecten die ook vrij eenvoudig zijn te leren. Hierdoor kan meer
nadruk op de presentatie liggen, want daar gaat het dus uiteindelijk om.Voor speciale kinderen
hebben we ook een Magic Care ‘toverpet’, waaruit doekjes kunnen worden getoverd. We zijn
overigens voortvarend bezig om een tweede doosje te ontwikkelen met nieuwe trucs.

Onze trucs
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Zouden we kunnen bestaan zonder sponsors? Het antwoord is natuurlijk ‘neen’.
U maakt het ons met uw donaties gelukkig mogelijk dat wij keer op keer in staat zijn om via de
magie bij te dragen aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen. En er ‘blijft nauwelijks iets aan de
goochelstok hangen’, want vrijwel alle gelden komen direct of indirect bij ‘onze’ kinderen terecht.
De rozet op het plaatje kan als dank worden beschouwd aan alle gulle gevers, grote bedrijven of
instellingen, maar ook individuele bijdragen, ze zijn voor ons allemaal even belangrijk omdat er
zoveel compassie met ons werk uit spreekt.
We hebben het al eens eerder verwoord: de grootste donatie is voor ons de lach op het gezicht
van de kinderen als wij zien dat zij de geleerde truc met succes vertonen. En daar draagt u met
uw steun duidelijk aan bij!

De nieuwe Magic Care kindersite
Halverwege 2015 werd deze site (www.magiccarekids.nl) gelanceerd. Het algemene deel is voor
iedereen toegankelijk, maar alleen de Magic Care kinderen, die dus aan onze workshops hebben
deelgenomen, kunnen met een wachtwoord onder meer de uitleg van een aantal trucs, die ze
hebben geleerd, downloaden. U mag dat wachtwoord natuurlijk niet weten en de kinderen zullen
u dat ook niet vertellen omdat ze de eed van geheimhouding hebben afgelegd.
Bij de presentatie aan onze leden klonken bewonderende uitspraken, zoals “Super, goede timing bij
de instructies, luchtig en dus verre van saai, sterk wow-effect voor de kinderen”.
Deze website werd gefinancierd door de Stichting Nationaal Fonds
'Het Gehandicapte Kind'
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Sponsors

Uitgevoerde projecten in 2015
U bent van ons gewend dat wij systematisch een aantal projecten de revue laten passeren. Omdat de
structuur van die verslagen vaak dezelfde formule heeft willen we in dit jaarverslag vooral met foto’s
aangeven hoe onze workshops in 2015 zijn verlopen. We willen er een paar uitlichten.
• Playing for Success. Zowel bij ADO Den Haag als bij Excelsior Rotterdam blijkt dit een zeer
plezierige doelgroep te zijn. Het gaat meestal om kinderen met een leerachterstand afkomstig uit
beide plaatsen. De kinderen die in het circustheater in Scheveningen komen mogen vaak de
geleerde trucs op het podium van het theater vertonen. Dat is een speciale ervaring!
• Stichting Kind en Brandwond. Een optreden met Quintus ‘de Paarse Goochelaar’, die zijn
vingervlugheid liet zien en de griezel illusie van Hjalmar met het ronddraaien van het hoofd.
De kinderen genoten! En ze kregen natuurlijk allemaal een diploma.

Uitgevoerde projecten in 2015
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•
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Villa Pardoes. Ook hier heeft u eerder van gehoord: ouders van kinderen met een ernstige ziekte
kunnen hier (bij de Efteling) een vakantieweek doorbrengen en Magic Care komt dan met een
goochelprogramma. De entourage is feestelijk en geheimzinnig tegelijk en ons zeer enthousiast
Magic Care team weet de kinderen echt te betoveren. De presentatie door de kinderen voor de
ouders, na afloop van de workshop, is altijd zeer speciaal.

Uitgevoerde projecten in 2015

Andere projecten kort genoemd
• We komen nog regelmatig bij kinderen in ziekenhuizen, meestal in een één-op-één situatie om de
kinderen aan bed enkele goocheltrucs te leren; en ze krijgen allemaal onze speciale goochelstok.
Helaas kunnen we, om privacy redenen, geen foto’s laten zien.
• In het z.g. Maankamp (van stichting De Ster) voor kinderen met te weinig zelfvertrouwen komen
we ook elk jaar. We laten de kinderen vaak adviezen geven als één van onze Magic Care
goochelaars slecht gekleed, zenuwachtig of met de handen in de zakken op het podium staat.
‘Ter lering ende vermaeck’.

• Jonge Mantelzorgers zijn kinderen, die de zorg op zich nemen voor zieke ouders, broertjes of 		
zusjes. Magic Care zorgde voor een daverende goochelvoorstelling gekoppeld aan een workshop
tijdens een circus feestmiddag.

• Asielzoekers centra. Zowel in Oisterwijk als in Soesterberg werd een voorstelling/workshop gegeven.
Het blijkt erg plezierig te zijn dat de contacten lopen via de school waar de kinderen op zitten.
De eed van geheimhouding is vaak wat plechtig en ingewikkeld. Eén van de kinderen vertaalde ter
plekke deze eed in het Arabisch. Toen we zo’n anderhalf uur nadat de kinderen ‘naar huis’ waren
gegaan voldaan wegreden, zagen we buiten enkele kinderen trots rondlopen met hun Magic Care cap.
Een jongetje van een jaar of twaalf zagen we bij verschillende woonruimtes aanbellen, om vervolgens
daarna zijn magische kunsten te vertonen. Deze kinderen waren zo zichtbaar blij met hun
goocheltrucjes!

• Circusproject De Banjaard (Den Haag).Voor kinderen met diverse problemen werd door Igor
(onze penningmeester, maar hij kan veel meer!) meegewerkt aan het uitvoeren van
een circus project. Er werd daarnaast gewerkt aan zelfvertrouwen, assertiviteit,
zelfbeheersing, durf, samenwerking en andere persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Uitgevoerde projecten in 2015

13

Het Brazilië project
In 2015 heeft Magic Care weer een aantal projecten in Brazilië uitgevoerd. Op de locatie van ons vaste
contact van het weeshuis Recanto São Francisco in Extrema/ MG functioneert vanaf 2015 een
opvangproject van (kans)arme kinderen. Hier hebben Arie Stapper en Igor de Kort goochelles gegeven
met een accent op het verbeteren van de zelfpresentatie. De goochelles werd vol enthousiasme
ontvangen en de kinderen lieten hun geleerde trucs direct aan iedereen zien. De leiding was erg
gecharmeerd door het effect op de kinderen en ziet Magic Care graag een ander jaar weer terugkomen.
Daarbij vertelden ze dat ze in het verleden veel effect hebben gezien van de eerdere jaarlijkse
circusprojecten van Igor. Het stimuleerde de kinderen enorm en er was duidelijk een positief effect
te zien op het zelfvertrouwen van de kinderen.
Bijzonder dit jaar was dat Arie en Igor vergezeld waren van een aantal studenten uit Nederland
die in het kader van hun International Business opleiding onderzoek deden naar het opzetten
van sociale projecten door een Nederlandse goede doel organisatie in Brazilië.
Bovendien heeft Arie gegoocheld op een project in de sloppenwijken van Rio de Janeiro en heeft
Igor een clownsoptreden verzorgd voor gehandicapte kinderen in Extrema. Gezamenlijk hebben
ze daarover verteld in een internet tv-programma in São Paulo. De studenten waren vol lof over
de Magic Care activiteiten in Brazilië en hebben gekeken hoe deze een meer structureel karakter
kunnen krijgen met een uitbreiding. Terug in Nederland is er druk gewerkt aan plannen om de
projecten in Brazilië verder uit te werken.'

Het Brazilië project
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Het Brazilië project

Evaluaties door de leiding
We krijgen regelmatig een terugkoppeling van de leiding van de instellingen en ziekenhuizen
waarvoor Magic Care actief is.
Enkele uitspraken:
• “De samenwerking met Magic Care ervaren we bij Playing for Success Excelsior als zeer prettig en
coöperatief. Wij zijn van mening dat Magic Care perfect past in ons curriculum en zeer zeker een grote
meerwaarde heeft. Het wow-effect is zeer zeker aanwezig. Magic Care zit met betrekking tot het
versterken van het zelfbeeld op één lijn met Playing for Success”.
• Een pedagogisch medewerker van het Leids Universitair Medisch Centrum: “We zijn erg positief.
We vinden Magic Care echt een meerwaarde hebben en iets anders bieden dan andere activiteiten.
Het kost ons veel tijd om de Magic Care goochelaars te begeleiden, maar dat vinden we het zeker
waard. De goochelaars maken goed contact met de kinderen en sluiten goed op hun niveau aan”.
• Stichting Semmy heeft ten doel de levensverwachting van ernstig zieke kinderen te verlengen:
“De goochelworkshop is enorm goed bevallen. De kinderen waren erg enthousiast en van een aantal
kinderen weet ik dat ze thuis of zelfs op school trucjes hebben voorgedaan. Ook de aanwezige ouders
bij de voorstelling waren erg enthousiast en we hebben veel mensen zien lachen,
en dat was nu juist de bedoeling”.

Contact, daar gaat het om!

Samenstelling: Wim van Dokkum
Foto’s onder meer Simon de Bruin,
stichting Kind en Brandwond
Lay out: 90graden communicatie, Ridderkerk
Cover: www.digimagic.nl

Evaluaties door de leiding
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