Jaarverslag 2018

Hier doen we het voor!
Het is elke keer voor ons als goochelaars zeer stimulerend om de reacties
van vooral de kinderen, de goochelaars maar ook van de leiding van de
instellingen te lezen en te horen. Enkele van die reacties staan hieronder.

✶ “Ik kan alles even vergeten” (één van de kinderen tijdens de Stinafo familiedag).
✶ Glunderende gezichtjes: “We zijn geslaagd en daarom mogen we het doosje
houden” (Peter Lok, Magic Care goochelaar)
✶ Het viel me op dat in anderhalf uur al een zichtbare verandering plaatsvond in het gedrag tussen de kinderen onder elkaar.
Het meisje uit Brazilië met het zachte stemmetje bleek een stem te
hebben die klonk als een klok toen ze moest presenteren. Een van de
kinderen zei dan ook ‘ik wist niet dat je zo hard en duidelijk kon praten’.
(Kees Ros, Magic Care goochelaar).
✶ Heerlijk om te zien hoe je met kleine magische wondertjes de vonkjes in de
ogen van de kinderen met de minuut ziet verschijnen (Ton Bal,
Magic Care goochelaar).
✶ “Ik zie nu dingen bij sommige kinderen, die ik nog niet eerder heb gezien”
(Iris de Jongh, Playing for Success, Rotterdam)
✶ “We hebben een aantal zeer verlegen en teruggetrokken kinderen die tijdens het
presenteren het heel goed deden en hier een goed gevoel aan over hebben
gehouden” (Annette Eikenaar, Playing for Success,Tilburg)
✶ Het was prachtig om te zien hoe trots en blij de kinderen waren als ze het trucje
zelf uit konden voeren. Ze oefenden goed en er was een verlegen meisje bij dat
zelfs ook durfde te presenteren. Ook de ouders waren enthousiast en trots op hun
kinderen, en sommige ook ontroerd (Carla Roos, Brussendag voor jonge
mantelzorgers).
✶ Door de stapsgewijze aanpak per truc lukte het ieder kind om op zijn
eigen niveau de truc uit te voeren. Leerlingen die eerst niet durfden om de
truc te ‘presenteren’ stonden uiteindelijk wel op het ‘podium’ om hun truc
te showen aan de rest van de klas. (Rocco Schweiger leerkracht
speciaal onderwijs, Katwijk)

Stralend!
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Voorwoord
Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Het is prachtig om te zien hoe onze organisatie groeit
en bloeit. Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, genieten honderden trotse kinderen per jaar van de
magische ontmoetingen en lessen van onze enthousiaste en betrokken Magic Care goochelaars.
Een van onze goochelaars, Janse Heijn, verwoordde deze betrokkenheid als volgt: ‘Soms mis ik in mijn
gewone goochelklussen een stukje zingeving - het is dan ‘slechts’ entertainment - maar als ik voor Magic Care
goochel en workshops geef mis ik dat nooit. Het is schitterend en zeer betekenisvol werk en als het aan mij
ligt ga ik er ook nog lang mee door! Mooi dat ik daar een onderdeel van mag zijn’.
We vieren dit jaar ons vijftienjarig bestaan en hebben nog evenveel passie en motivatie als in het prille
begin. Daarnaast heeft Stichting Magic Care een duidelijke ambitie, we streven naar nog meer kwaliteit
en willen een toonaangevende professionele organisatie worden, landelijk en misschien - op termijn ook internationaal.
Alle lof voor de meer dan veertig betrokken Magic Care goochelaars die op vrijwillige basis hun tijd,
liefde en aandacht aan kwetsbare kinderen in Nederland (en het buitenland) geven. Het is hartverwarmend om te ervaren wat de bijzondere resultaten zijn na een magische interventie. In dit
jaarverslag, zorgvuldig door onze secretaris Wim van Dokkum samengesteld, kunt u hierover lezen.
Alle lof voor onze sponsors, die ons de mogelijkheid geven om onze magie naar kinderen, die het
moeilijk hebben, te brengen. Door hun vertrouwen en steun kunnen we deze kinderen een bijzondere
vaardigheid bijbrengen, waarbij het goochelen het middel is en het verhogen van hun zelfvertrouwen
ons doel.
Als voorzitter van Magic Care verkeer ik in de speciale positie om hier leiding aan te mogen geven.
En geloof me, daardoor ervaar ik echt magie.

Marlies Greve
voorzitter
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Voorwoord

Introductie
Het is elke keer weer een feest om het jaarverslag te maken; vooraf neem ik kennis van al die
verslagen die door onze collega goochelaars zijn gemaakt van hun optredens. En wat dan opvalt is
het enthousiasme en de motivatie om middels de goochelkunst (want dat is het!) kwetsbare
kinderen een groter zelfvertrouwen te geven. En dat dit werkt is onder meer op de foto’s te zien.
U weet dat ook onze interne trainingen belangrijk zijn; zo is op ons Nieuwjaarscongres uitgebreid
aandacht gevraagd voor het omgaan met verlies en rouw (denkt u hierbij aan ernstig zieke kinderen, onder meer in Villa Pardoes) en ‘goochelen en emoties’( wat brengt goochelen bij kinderen
teweeg?). Een andere bijeenkomst betrof het goochelen voor kinderen in Asielzoekers centra.
Beide interactieve workshops komen in het verslag kort aan bod.
Onze samenwerking met Stinafo (één van onze trouwe sponsors), resulteerde in de Stinafo
familiedag ‘Beleef de magie’.Voor zo’n 500 personen (families met gehandicapte kinderen) werd
een verwendag georganiseerd in Duinrell; uiteraard ook hiervoor aandacht in dit jaarverslag.
Het interview met Quintus van Amstel (de ‘Paarse Goochelaar’) geeft een goed beeld van hoe
onze goochelaars het werk binnen Magic Care ervaren.
Teneinde u een inzicht te geven in de uitvoering van onze voorstelling/workshop voor groepen
kinderen hebben we onze werkwijze samengevat; bovendien worden de trucs die wij hen leren
kort besproken.
Onze jaarverslagen zijn ook terug te vinden op de website, maar ik moet bekennen dat het in de
hand houden en lezen van het verslag toch een extra dimensie geeft, vooral als het de foto’s
betreft.
We wensen u veel leesgenot!

Wim van Dokkum
secretaris

Introductie
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Onze doelgroepen

Persoonlijke aandacht
voor ieder kind

We kunnen natuurlijk in woorden uitgebreid verslag doen van de vele optredens, maar in eerste
instantie zijn foto’s zeer goed in staat om de sfeer tijdens onze voorstellingen/workshops weer
te geven. Een kleurrijke impressie volgt hierna.

Een hoge pet op van
Magic Care

Hoera!
We zijn geslaagd

Verbondenheid

Een goocheldiploma
maakt je trots!
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Onze doelgroepen

Onze doelgroepen
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Goochelaar Sudesh
maakt zijn
toeschouwer blij
Goochelaar Alex in full swing

De Stinafo familiedag
Speciaal voor gezinnen met kinderen met een chronische ziekte of beperking organiseerde Stinafo (Stichting
Nationaal Fonds voor het Gehandicapte Kind) een dagje onbezorgd genieten in Duinrell in Wassenaar.Vijftien
goochelaars van Magic Care hadden een belangrijk aandeel in deze dag. Al bij het binnenkomen van de ouders
en kinderen zorgden zij voor professioneel magisch vermaak, gevolgd door een magische opening en lunch.
De dag werd afgesloten met een wervelende magische show voor alle ouders en kinderen, waar verschillende
Magic Care goochelaars (met jeugdige assistenten uit het
publiek) zorgden voor een zeer interactieve magische
happening. Het gehele publiek kreeg goochelles van Ton Bal
en Marlies Greve en alle kinderen mochten daarna alle
goocheltrucjes mee naar huis nemen.

Goochelaar Rob neemt ook de tieners
mee in de wereld van de magie

‘Like’ or ‘Dislike’?

Verslag van een deelnemende ouder:

Goochelaar Louis zorgt voor
een vrolijke toneel act
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Stifano familiedag

Goochelaar Teun verbaast
de kinderen

Wij mochten naar Duinrell, naar een speciale Stinafo familiedag. En wat een magische dag werd het. Nog voor
we het park in waren werden we magisch verwelkomt door Stichting Magic Care. De toon van de hele dag werd
gezet. En Magisch bleef het heel de dag.Wat zijn we verwend. De persoonlijke aandacht van de goochelaars
maakten de dag tot een groot succes. Magie creëert een wereldje waarin alles kan en alles mogelijk is.Waar je
je grenzen kan verleggen met een zwaai van je toverstaf.Vooral wanneer deze magie gecombineerd wordt met
wat adrenaline van een achtbaan, de rust van de natuur en de vriendelijke mensen die alles willen doen om je
een zorgeloze dag te geven.Vooral mijn dochter zoog alle magische kennis in zich op. De spanning van de eerste
schooldagen werd even vergeten, de ontspanning kwam weer terug in haar lichaampje. Ze was zo onder de
indruk dat ze na afloop van een magische show met de paarse toverheks wilde knuffelen. Een ervaring en
indruk rijker die haar zelfvertrouwen weer een enorme boost geven. Gelukkig met haar ‘goodie bag’ vol
goocheltrucs en haar zo gewilde magische toverstaf. Met het knuffelaapje op haar schouder, begon ze in de
auto meteen met goochelen. Een terecht magische dag die ons weer vernieuwde energie en kracht geeft.

Stifano familiedag
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De Goochelworkshops en de trucs
Het is wellicht interessant te weten welke goocheltrucs we zoal gebruiken bij de workshops die we geven.
U kent misschien de formule die we hanteren bij optredens voor groepen kinderen: We geven eerst een
voorstelling met het doel om te laten zien welke elementen bij het goochelen belangrijk zijn, zoals vingervlugheid, speciaal magisch materiaal, het verhaal bij de truc en vooral de presentatie van het effect. Zo’n
voorstelling duurt doorgaans 30-45 minuten. Elke Magic Care goochelaar heeft hierbij zijn of haar favoriete
trucs, tenminste plezierig voor de leiding als we met steeds andere goochelaars verschillende keren bij
dezelfde instelling komen.
Vervolgens leren we de kinderen in een workshop enkele trucs, voorafgegaan door het afleggen van de eed
van geheimhouding (altijd een plechtig moment). Tijdens die workshop laten we de kinderen vaak in tweetallen oefenen (samenwerking!). Tenslotte volgt de presentatie van de tweetallen voor de gehele groep, waarbij
één kind het andere kind aankondigt, die vervolgens de truc presenteert. Hierbij is positieve feedback vanuit
de groep erg belangrijk.
Wat de presentatie betreft geeft één van de goochelaars vaak het voorbeeld hoe het niet moet: hij komt
verlegen met de handen in de zakken, zacht pratend en niemand aankijkend vanachter het decor naar voren
en we vragen aan de groep kinderen wat de goochelaar zou moeten verbeteren. En dat pakken ze bij hun
eigen presentatie meestal goed op.
Aan het eind van de magische bijeenkomst vindt de uitreiking van de diploma‘s plaats (iedereen slaagt
uiteraard!); diverse foto’s in dit jaarverslag geven aan dat die uitreiking altijd een feestelijk moment is.
Een bijeenkomst als deze duurt meestal twee uur.
Alle kinderen ontvangen een mooi goocheldoosje met daarin de trucs die in de workshop worden geleerd.
In dat doosje zit een kaartje waarmee ze via een code toegang hebben tot de speciale Magic Care kindersite.
Op die site staan educatieve filmpjes met de uitleg van de trucs, zodat ze, nadat wij weg zijn, thuis goed
kunnen oefenen.

De trucs in het (standaard)doosje:
Uiteraard ons vingerhoedje, klein, eenvoudig mee te
nemen en ook zonder veel problemen te leren. Het
gaat hierbij om het laten verdwijnen en verschijnen
van het vingerhoedje;

De twee kaartentruc, waarbij de kleur van een kaart
achter de rug verandert. Iets lastiger, maar toch goed
te leren.

Een voorspellingstruc, waarbij de goochelaar kan raden of de toeschouwer
een eend dan wel een konijn op een kaart in gedachten heeft; zeer eenvoudig te leren, waardoor de kinderen de truc al snel kunnen vertonen.

De truc met een elastiekje, dat
‘op wonderbaarlijke wijze door
de duim van de toeschouwer
ontsnapt’. Hiertoe zijn twee
personen noodzakelijk; voor de
kinderen een mooi voorbeeld
van een truc waarbij samenwerking centraal staat.

Kinderen in ziekenhuizen krijgen bovendien onze licht- en geluidgevende goochelstok. Ook de
goochel pet (zie de foto op bladzijde 6), waaruit, na het leeg tonen van de pet, een zijden doekje
wordt getoverd, wordt regelmatig gebruikt.

10

De goochelworkshops en de trucs

De goochelworkshops en de trucs
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Magic Care Trainingen

Werken met kinderen van AZC’s

We streven continu naar vergroting van de kennis van onze collega’s op het gebied van kwetsbare kinderen.
Wat de magische kennis en vaardigheden van de Magic Care goochelaars betreft hoeven we hen natuurlijk
niets meer bij te brengen, hoewel het wel zinvol is om in Magic Care verband onderlinge ervaringen uit te
wisselen over het goochelen voor ‘onze’ kinderen.

Omdat kinderen van asielzoekers al enige tijd een nieuwe doelgroep zijn, werd specifiek hiervoor een workshop georganiseerd door twee experts op dit gebied, Esther Koster en Marian Overdiep. De avond werd rijk
gevuld met praktische informatie over vaak voorkomend gedrag en tips over de specifieke groepsdynamiek
bij vluchtelingenkinderen. Enkele elementen uit hun betoog:

Onze trainingen hebben ten doel om specifieke aspecten van kwetsbare kinderen in het voetlicht te laten
brengen door hiertoe uitgenodigde experts. Na eerder aandacht te hebben gegeven aan ADHD- en autistische kinderen, het omgaan met stress, trauma’s bij kinderen en het omgaan met emoties, werden dit jaar
diverse trainingen gegeven. Door externe deskundigen, maar ook door de eigen leden.

✶ Jonge asielzoekers kinderen gaan graag naar school omdat ze geen stuwende kracht thuis ervaren.
✶ Deze kinderen hebben behoefte aan duidelijke regels. Juist door grenzen aan te geven, wordt er structuur

Tijdens het nieuwjaarscongres van 2018 werden de onderwerpen ‘omgaan met verlies en rouw’ (denk
onder meer aan kinderen van asielzoekers) door Esther Pross, speltherapeute, ‘het optimaliseren van het
geluks-niveau’ (Patrick van Hees, ‘geluks-expert’) en ‘goochelen en emoties’ (Saskya Wiegel, opvoedkundige)
besproken. Hieronder ziet u Charly Crama een door hem ontwikkelde goocheltruc presenteren tijdens een
workshop aan alle goochelaars.

en veiligheid geboden.
✶ Juist om het zelfbeeld van deze kinderen te versterken is het geven van complimenten - en het elkaar
geven van complimenten - van groot belang.
Onze ervaring met optredens bij AZC’s is dat het sterk de voorkeur verdient om als locatie de school te
kiezen waar de kinderen komen. Een optreden bij de laatste schooldag op de school op het terrein van het
AZC te Zeist was hierdoor een groot succes:

Reactie leiding AZC:
“Geweldig! De goochelaars gingen zo leuk met de kinderen om en wisten alle kinderen te pakken en te
betrekken bij de voorstelling. Je kon duidelijk zien dat de goochelaars zelf ook veel plezier hadden in het
goochelen met de kinderen. De kinderen stonden zelfverzekerd op het podium, samen met de goochelaars
van Magic Care een geweldige show weg te geven voor hun ouders en alle mensen die in de afgelopen
periode met hun gewerkt hebben. De ouders waren trots en genoten van hun kinderen. Er werden heel wat
filmpjes gemaakt die vast naar allerhande familieleden ver weg verzonden worden. Het was een magische
middag (AZC school, Zeist)”.

Vertederende reactie van een jonge nieuwkomer:
Een meisje vroeg wel drie keer ‘Huis?’ al op de toverpet wijzend. Ja, ze mocht haar goocheltruc echt mee naar
huis nemen! Een bijzonder cadeautje voor een kind dat alles is kwijtgeraakt…
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Magic Care trainingen

Werken met kinderen van AZC’s
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Interview met Quintus van Amstel
‘De Paarse Goochelaar’
Het is goed om geld aan goede doelen te geven, maar ik vind het nog fijner om mijn vaardigheden ter
beschikking te stellen. Ik weet dat het bij Magic Care goed terecht komt.
Ik werk al jaren voor deze stichting en merk dat ik zelf ook veel geleerd heb door de vele optredens voor
kwetsbare kinderen, want dat is onze doelgroep.
Bij Magic Care benaderen we de kinderen positief en we stemmen op hen af. Als Magic Care goochelaar ben
ik zachter en voorzichtiger dan bij mijn andere optredens. Ik gebruik de kracht van het complimenten geven
en bevestig de kinderen in hun kunnen. Door gestructureerd les te geven kunnen kinderen stapje voor stapje
leren goochelen. Je ziet dat de kinderen van deze aanpak groeien.

Ziekenhuizen
Nadat ik bij John was geweest kwam ik bij Meryem, een meisje van 8 dat ik nog ken van een vorige keer. Dit kind dat
bijna niet reageert op anderen, is niet bestand tegen de aanpak van Igor. Eerst blaast hij wat bellen haar kamertje in,
daarna mag ik ze met een toverstafje weg pinken, totdat hij er één verandert in een echte glazen bal. Een eerste
glimlach! We gaan naar binnen. Het toverstafje kan ook iemand laten bevriezen: een tweede glimlach!! Ook moeder
doet mee: een derde glimlach!!! Heel voorzichtig wordt het vingerhoedje verkend en ook nu weer een glimlach.We
worden bij het verlaten van de afdeling hiervoor gefeliciteerd door 4 zusters; dus ook bij ons een glimlach. (Peter Lok).
Een voorbeeld van ons optreden in ziekenhuizen. Onze licht- en geluidgevende goochelstok geeft ook nadat
we weg zijn nog erg veel plezier, want de kinderen gebruiken deze stok bij iedereen die op bezoek komt. Een
belangrijk aspect hierbij is dat het kind in bed ineens de regie heeft over datgene wat er gebeurt als de
geleerde truc vertoond wordt en het bezoek met de stok wordt ‘bevroren’. Ze zijn ineens veel belangrijker
dan de arts of verpleegkundige en dat heeft tot gevolg dat het zelfvertrouwen zichtbaar toeneemt.

Ik geef goochelworkshops aan groepen, maar werk ook in Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bij
zieke kinderen aan bed. Na mijn komst hebben de kinderen een goed gevoel: ze hebben iets geleerd wat een
ander niet kan. Deze succeservaring is heel belangrijk voor hun zelfvertrouwen. Ze zijn ergens mee bezig wat
wèl lukt.Voor mij blijft het de moeite waard om iedere keer weer een enthousiaste groep kinderen trots hun
trucje te zien vertonen of een ziek kind tijdens het bezoekuur te zien stralen als goochelaar. Bij Magic Care
gaan we uit van wat iemand wel kan in plaats van wat hij of zij niet kan!
Ik vind de doelstelling van Magic Care mooi en ik vind dat er goede krachten zijn. De kwaliteit van de
stichting verbetert steeds, dit komt met name omdat we vaak onderling bespreken hoe we met kwetsbare
kinderen moeten omgaan en de optredens naderhand samen evalueren. Dit gebeurt ook bij de Magic Care
trainingen. Ik vind het ontzettend belangrijk om dit in de toekomst te blijven doen, ook als er weinig tijd
beschikbaar is. Wanneer we open staan voor deze feedback kunnen we als mens groeien, als goochelaar
beter worden en dat wordt Stichting Magic Care een steeds mooiere stichting.

Lotte Kuilder, pedagogisch medewerker van het
Willem-Alexander kinderziekenhuis, Leiden.
“Een ziekenhuisopname kan een grote impact hebben op kinderen en jongeren. Ze worden uit hun vertrouwde omgeving gehaald en komen in een situatie terecht waar ze weinig controle ervaren. De goochelaars van
Magic Care weten met hun humor en fascinerende trucs, bij de meeste kinderen een lach op het gezicht te
toveren. De kinderen en jongeren mogen zelf even in de rol van een goochelaar kruipen. Niet alleen zie je dat
kinderen zich speciaal voelen wanneer ze een truc mogen leren en laten zien, het geeft hen ook zelfvertrouwen. Het kind ervaart een situatie waar het wél grip op heeft en juist dat maakt een bezoek van Magic Care
naar mijn idee zo’n groot succes!’’
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Ziekenhuizen
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Playing for Success
Magic Care is structureel aan het werk op vijf locaties van Playing for Success,
Deze organisatie biedt kinderen die onderpresteren, veroorzaakt door sociaal emotionele ‘problemen’
(motivatie, samenwerking, zelfvertrouwen en zelfstandigheid) een naschools programma.
De kinderen leren met een WOW-Factor.

Nicole Pont, Playing for Success Den Haag
“Wij hebben al jaren een zeer goede samenwerking met Stichting Magic Care. De professionele
aanpak van Magic Care zorgt er elke weer voor dat de kinderen nog meer stappen maken wat betreft
hun sociaal emotionele ontwikkeling. Dit heeft weer tot gevolg dat de schoolprestaties ook toenemen.
Hoe werkt dit dan precies…
Allereerst is er altijd vooraf contact over de groep; de groep en in sommige gevallen het individuele kind
wordt besproken. Hierop wordt het programma aangepast.Wat voor de kinderen begint als een leuke
en ontspannen middag, genieten van een show, betekent inhoudelijk veel meer. Kinderen die nooit voor
een groep durven staan, laat staan durven te spreken in een groep, mogen een goochelaar helpen met
een truc en staan voor de groep zonder dat ze het doorhebben. Er wordt aandacht besteed aan
omgaan met zenuwen; dit wordt ondersteund met toneel en ervaringsverhalen waar kinderen zich bij
kunnen identificeren. De magie zorgt voor verwondering, waardoor kinderen geen druk ervaren maar
vooral genieten.
Vanuit dat positieve gevoel krijgen de kinderen bagage mee die ze nooit meer vergeten:
✶ hoe sta je zelfverzekerd voor de groep?
✶ hoe reageer je op reacties van het publiek?
✶ wat gebeurt er als je zenuwachtig bent en welke tips kunnen je daarbij helpen?
✶ hoe geef je een compliment en hoe neem je een compliment in ontvangst?
Naast het genieten van de show (eerste deel) leren de kinderen ook zelf trucs (tweede deel).Vervolgens
kondigen de kinderen elkaar aan en presenteren ze de geleerde trucs voor de groep.
Regelmatig horen wij van leerkrachten dat zij hetv verbazingwekkend blijven vinden wat deze activiteit
elke keer weer voor kinderen betekent. Kinderen die in de klas vrijwel ‘onzichtbaar’ zijn, vertellen vol
enthousiasme over de show en tonen hun geleerde trucs voor de klas. Dit is regelmatig de omslag wat
betreft hun, vaak vastgeroeste, rol in de klas.Wanneer kinderen zich nu wel laten zien, vragen gaan
stellen, met een goed gevoel aan een opdracht beginnen, nemen leerprestaties toe.
Ouders geven aan dat spreekbeurten en boekbesprekingen niet meer wekenlange stressmomenten zijn;
het blijft natuurlijk wel spannend. Op een afsluitende bijeenkomst kwam er een oma van een deelnemer naar ons toe die vertelde dat haar kleinzoon gepakt is door het goochelen en dat hij alle wijze
lessen van de goochelaars aan haar had verteld ‘Oma, als je nou een keer zenuwachtig bent, dan moet
je even ‘de apenklop’ doen, dat helpt!’ Het allerbelangrijkste blijft dat de kinderen door het goochelen
zelf hebben ervaren dat zij meer kunnen dan zij dachten
Betekent dat een workshop van Magic Care van 21½ uur dan het verschil maakt? Ja! Uiteraard ligt er
na de workshop een taak bij de medewerkers van Playing for Success Den Haag, leerkrachten op
school, ouders en het kind zelf om hierop door te pakken.Vaak zorgt Magic Care voor de eerste
opening bij een gesloten, onzeker kind. Als die eerste horde genomen is, zien we kinderen alleen nog
maar groeien!
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PR en Sponsors

Magic Care in het buitenland

Enkele Magic Care goochelaars zijn regelmatig te gast bij service clubs (zoals de Rotary) en instellingen die
met kwetsbare kinderen werken.

De afgelopen jaren is Magic Care penningmeester Igor de Kort elk jaar zo’n 2 maanden in Brazilië geweest
om onder meer goochelles te geven aan kinderen in weeshuizen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een
specifieke bestemmingsdonatie.

Ons verhaal blijkt in de praktijk regelmatig emoties op te leveren, hetgeen onze passie voor Magic Care
onderstreept. Secretaris Wim van Dokkum is hiertoe geïnterviewd voor het maandblad van enkele ouderen
bonden (KBO/PCOB, oplage 250.000!) en is één van de hoofdpersonen in een documentaire over ouderen
met een passie met uiteraard aandacht voor Magic Care (en zijn jazz band Dixie Daddies). Deze film van
Hans den Hartog ging in mei 2018 in Rotterdam in première en bevat opnamen van een optreden voor
Playing for Success in Den Haag.

Dit jaar heeft hij met Lizzl Shakti een circusproject uitgevoerd in Palmeira dos Indios in de Braziliaanse deelstaat Alagoas. Daarbij hebben ze acrobatiek en goochelles gegeven en een aantal optredens verzorgd.
Er was contact met een groepering die in deze stad met sociaal kwetsbare groepen werkt. De lessen gaven
inspiratie aan de leerlingen hoe discipline te ontwikkelen om zelf te kunnen doorgaan met trainen. Naast
een aantal trucs, is ook oefenmateriaal achtergelaten om door te kunnen gaan met trainen.

We zijn uiteraard onze sponsors zeer erkentelijk voor de continue steun, die het ons mogelijk maakt ‘onze’
kinderen via de magie een groter zelfvertrouwen te geven. Grote of kleinere donaties, de bewondering en
de waardering voor ons werk spreekt hier altijd uit en dat is voor ons een stimulans door te gaan met het
steunen van kwetsbare kinderen. Lief initiatief was van Kasper Bervoets met zijn vriendin Felicity.
Hij bestemde een bij de ‘beste vrienden quiz’ gewonnen prijs van e 90,- voor Magic Care.
De resultaten, zoals deze in dit jaarverslag duidelijk zichtbaar worden gemaakt, is ons salaris, zoals u weet!

Ook dit jongetje straalt!

Colofon
Samenstelling: Wim van Dokkum
Foto’s onder meer van
Adrey Caljé, Stinafo en Stichting Kom Up
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