


Magic Care digitaal 

Janse Heijn in zijn Magic Care
Pop-up studio aan het werk
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Het is duidelijk dat 2020 in het teken stond van het coronavirus,  
maar ondanks de vele beperkingen is het toch gelukt om met  
moderne (digitale) technieken ‘onze’ kinderen te bereiken. 
Enkele foto’s hieronder geven hiervan een impressie. Het 
is in ieder geval goed te zien dat de kinderen ook op 
deze manier kunnen meedoen en er van genieten. Het 
betreft hier een (digitaal) optreden voor Playing for Success in 
Den Haag. Een meer uitgebreid verslag staat op bladzijde 14. 

Inderdaad digitaal! 
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Voorwoord

“Never waste a good crisis”, zei Winston Churchill ooit. Juist in deze periode is er tijd voor reflectie  
en bewustere keuzes, want het wordt anders, hoe gaan we onze stichting doorontwikkelen? Wat willen  
we behouden? Wat vernieuwen? En wat is de impact daarvan op ons vrijwilligerswerk? 

Het jaarverslag 2020 zal ons later herinneren aan een tijd waarin er veel beperkingen opgelegd werden. 
Om de veiligheid en gezondheid van zowel de kinderen als onze goochelaars te waarborgen, konden vele 
Magic Care contacten niet doorgaan, maar dat betekende niet dat we in 2020 niets voor kwetsbare  
kinderen hebben kunnen betekenen! Een positief gevolg van deze beperkingen is de ‘digitale ontwikkeling’ 
die onze stichting doormaakte. Konden we niet naar de kinderen toe? Dan bezochten wij ze digitaal! 

Al tijdens de eerste lockdown werden er creatieve oplossingen verzonnen, zo kwamen er goochelinstruc-
tiefilmpjes op ons youtube kanaal, raamvoorstellingen, huisbezoeken en buitenvoorstellingen. Toen bleek dat 
na de zomer de fysieke goochelcontacten weer werden ingeperkt, kwam het idee om bij de goochelaars 
thuis pop-up studio’s te ontwikkelen. Via deze professionele studio’s bij de goochelaars, konden digitale 
ziekenhuis-, groeps- en huiskamerbezoeken toch worden afgelegd. 

In dit jaarverslag, weer prachtig geschreven door onze secretaris Wim van Dokkum, kunt u alles over  
deze ontwikkelingen lezen. Veel veranderingen, maar allemaal gericht op het doel van onze stichting: het 
omkijken naar onze medemens, het versterken van het kwetsbare kind. 

Straks ontmoeten we de kinderen hopelijk weer fysiek. We kunnen niet wachten. 

Marlies Greve,
voorzitter Magic Care 
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Introductie

Het was halverwege het jaar dat we ons afvroegen, met al de beperkingen vanwege ‘corona’, of we 
nog wel een jaarverslag zouden kunnen vullen, omdat veel activiteiten stillagen of in zeer beperkte 
mate konden doorgaan. Gelukkig hebben we ons op een speciale wijze kunnen aanpassen aan de 
omstandigheden door creatief manieren te bedenken om ‘onze’ kinderen toch nog te bereiken.  
U leest in het verslag uitgebreid over de Magic Care digitale wereld, de enthousiaste reacties van 
de leiding van de instellingen en ziekenhuizen, de vernieuwde website, een interview met Peter Lok, 
het lid van verdienste Charly Crama, de lancering van de Engelse vertaling van het Methodiekboek 
en een zeer praktische handleiding ‘Digitale ontwikkelingen’. De communicatie met de leden, 
waarvan velen zonder optredens thuis zaten, werd geïntensiveerd via interne maandelijkse nieuws-
brieven. Bovendien kwam het bestuur vrijwel elke week via Skype bij elkaar met veel  
initiatieven om Magic Care levendig te houden. Gelukkig wisten vele donateurs onze financiële 
status op peil te houden: hoewel de uitgaven aan fysieke optredens minder waren, is er in 2020  
veel geïnvesteerd in materialen om digitaal uit de voeten te kunnen. 

Kortom, er is nog veel interessants te lezen in dit jaarverslag. 

We spreken de hoop uit dat ons logo, dat links wat grijs en in reliëf overkomt, de corona crisis 
illustrerend, in 2021 in volle glorie weer mag schitteren! 

Secretaris Magic Care 
Wim van Dokkum

!

Tot slot:  zeer veel dank voor de meer dan 10 jaar dat  
‘90Graden Communicatie’ uit Ridderkerk op professionele wijze  
de opmaak van ons jaarverslag heeft verzorgd, in het bijzonder  
dank aan Jolanda, Ester en Frodo onder leiding van Peter. 



6         Impressies in beeld

Beelden zeggen vaak meer dan tekst

Aandachtig luisteren naar de goochelaars Scot en Rob

Zoals u van ons gewend bent hebben we van het beperkte aanbod enkele foto’s op deze bladzijde 
staan om weer even de sfeer te proeven op welke wijze ‘onze’ kinderen genieten van onze  
optredens. En een kort verslag: 

‘Gisteren ben ik, Magic Care goochelaar Scot, samen met Rob bij Playing for Success geweest in  
het circustheater te Scheveningen. De kinderen genoten, maar belangrijker nog, ze hebben geleerd 
complimenten te geven en te ontvangen, zelfverzekerd te presenteren/acteren. Aan de kinderen  
merkte ik dat ze veel lol aan de Magic Care activiteit beleefden en dat er een verschil was met  
hoe ze binnenkwamen en hoe ze weg gingen. We hebben er weer 10 nieuwe goochelaars bij!’ 
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Beelden zeggen vaak meer dan tekst

Allemaal geslaagd voor het 
‘examen’ 

Leren presenteren door Rob 

Via een goocheltrucje
leren samenwerken



Lid van verdienste: Charly Crama 
De titel ‘Lid van Verdienste’ heeft Charly Crama gekregen 
omdat hij tijdens de coronatijd de mogelijkheid zag en ook 
uitvoerde om kwetsbare kinderen te ondersteunen middels 
professioneel uitgevoerde goochelinstructie filmpjes. 
Met dit initiatief gaf Charly het startsein tot de innovatieve 
digitale werkwijzen, die stichting Magic Care gedurende het 
gehele jaar heeft kunnen ontwikkelen. 

Naast deze bijzondere actie heeft Charly aan het eind van 
het jaar een online sessie voor de vijftig goochelaars van  
Magic Care verzorgd, hetgeen een grote stimulans voor de  
leden van de stichting werd om online te gaan werken. 
Charly is al vele jaren op innovatieve en creatieve wijze  
actief voor Magic Care, goocheltechnisch bekwaam,  
invoelend en kindvriendelijk. 

8        Lid van verdienste - Website 

Onze website is sterk verbeterd. Onze webmaster, Hjalmar Snoep, heeft  een nieuwe Magic Care website 
gemaakt, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarbij is rekening gehouden met ontwikkelingen van  
Magic Care activiteiten door buitenlandse collega’s en met de integratie van het online werken door  
kinderen. Op de startpagina staan enkele foto’s in een soort diavoorstelling. 

Om snel een indruk te krijgen over Magic Care 
staat op deze startpagina een leuk, ongeveer 
anderhalve minuut durend promofilmpje met 
Merijn als presentator. Een duidelijke uitleg van 
onze missie, visie en methode kunt u hier 
allemaal lezen. Ook is het eenvoudig om met 
een klik op het Magic Care logo een donatie  
te doen. De toegang tot geweldige instructie-
filmpjes en ‘knutsels’, even aanklikken en je  
ziet wat voor moois Magic Care in petto heeft! 

De homepage van de site met ook een  
Engelstalig deel is geschikt voor uitbreiding 
naar het buitenland

Magic Care website (www.magiccare.nl)

Het Bestuur van de Stichting Magic Care heeft het genoegen te benoemen tot
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Het nog steeds actuele, veelzeggende plaatje van Rob en Kim
in het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam als voorbeeld van
een van de foto’s op de site.

Magic Care website (www.magiccare.nl)
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Magic Care in lockdown

Begin mei goochelde Ary voor de achtjarige Zoey, zij had de pech dat zij twee armen 
tegelijk had gebroken. Navraag leerde dat zij erg graag haar vriendjes erbij wilde  
hebben. Ook dat kon de Magic Care goochelaar Ary natuurlijk gewoon regelen, dus 
werd het een bijzonder goochelfeestje, zodat zij ondanks alle pech toch ook een beetje 
geluk had. Ook hier een leuke reactie van de moeder: “Ze hebben het heel erg leuk 
gevonden!!! En Zoey was echt heel erg verrast. Super bedankt!”

Organisatie buitenoptredens en huisbezoeken 

Al snel tijdens de eerste lockdown startte Magic Care met speciale optredens voor kinderen die het in  
deze tijd extra moeilijk hadden. Zo waren er huisbezoeken - ook vaak uitgevoerd als raamoptredens -    
gericht op (chronisch) zieke kinderen. En groepsbezoeken, gericht op kinderen die ten tijde van corona  
niet thuis konden wonen. Hieronder enkele voorbeelden. 

1. Huisbezoek
Magic Care goochelaar Ary Stapper is één van de goochelaars die actief chronisch zieke kinderen thuis  
ging opzoeken. Eén van zijn goochelaarsleerlingen was Levi. Levi werd door zijn kinderverpleegkundige bij 
Magic Care aangemeld voor een optreden aan huis. Hij was al geboeid door goochelen, want al eerder 
kreeg hij aan zijn ziekenhuisbed Magic Care goochelaars op bezoek. Levi was al langere tijd echt ziek en  
kon wat positieve afleiding zeker gebruiken! Onze collega Ary vertelt: ‘Deze kwetsbare jongen leren goochelen 
vroeg om een heel andere aanpak. Hier worden de Magic Care goochelaars speciaal op getraind, zoals het (op 
meerdere vlakken!) aansluiten bij het niveau van het individuele kind, inspelen op wat wel kan en zoveel afstand 
houden als in dat geval gewenst is’.

De reactie van zijn moeder bevestigde dat het bezoek van goochelaar Ary aan haar zoon een waardevolle 
activiteit was: “Super bedankt voor het optreden. Ondanks dat Levi zo moe was heeft hij ervan genoten. Wat een 
fijne opkikker was dit voor hem!”.
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De groepen kinderen van de Banjaard werden getrakteerd op een optreden van goochelaar Charly. 

2. Buitenoptreden bij de Banjaard Youz, Den Haag
Goochelaar Charly Crama bezocht groepen kinderen met psychische problemen en verstandelijke  
beperkingen van de Banjaard, die tijdens de lockdown nauwelijks contact hadden met thuis.  
De medewerkers van de Banjaard waren erg blij met deze fijne activiteit.  

Magic Care verwondert op afstand 
Stel je voor dat je in een groep woont bij Youz en alles al een tijd anders is dan je eigenlijk zou willen. 
Misschien mag je niet naar huis, mag je niet meer zo maar met iemand knuffelen, kan je al heel lang niet  
naar school, praat iedereen over ziek zijn en hoe het nu toch verder moet allemaal… Dan heb je wel  
eens zin in iets anders, iets vrolijks, iets moois, iets wat jou zo verwondert dat je al die andere dingen  
om je heen even kan vergeten.  

Stichting Magic Care kon op 21 april voor deze verwondering zorgen. 
‘Wat geweldig dat Goochelaar Charly Crama speciaal voor deze tijd zijn programma heeft aangepast, zodat 
hij drie kliniekgroepen kon verrassen met een voorstelling op eigen terrein. Drie groepen kregen ieder een 
eigen voorstelling en na afloop kreeg ieder kind een goocheldoosje! De kinderen genoten van zijn trucs, ze 
deden allemaal super enthousiast mee en praten er nu nog over!! Hoe bijzonder is het dat deze goochelaar 
op afstand heel dichtbij kon komen.  De groepen kinderen van de Banjaard werden getrakteerd op een 
optreden van goochelaar Charly. 

Goochelaar Igor de Kort heeft 5 workshops verzorgd bij psychiatrisch behandelcentrum Youz in Den Haag. 
Andere jaren maakte hij met de kinderen een aantal voorstellingen die voor echt publiek werden opge-
voerd. Dit jaar maakte hij elke bijeenkomst samen met kleine groepjes kinderen een magische video voor-
stelling. De kinderen leerden zich te presenteren en werkten aan hun gevoel van eigenwaarde. 
Dank je wel Magic Care!!!’ (speltherapeut Clarie Dekker)

Magic Care in lockdown
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3. Oranjehuizen
Eén van de doelgroepen tijdens de lockdown waren de Oranjehuizen, de 
voormalige ‘Blijf van mijn lijf huizen’ waarbij kinderen, die om de een of andere 
manier te maken hebben met huiselijk geweld, veilig onderdak en bescherming 
geboden kunnen worden. Helene Ouwehand, kinderhulpverlener van Rosa 
Manus vertelt: “De kinderen hebben genoten van de goochelmiddag. Er werd actief 
meegedaan en iedereen was geboeid door wat er gebeurde. De aanpak van de  
Magic Care goochelaars Rob van de Kamp en Marlies Greve was gericht op ieder 
kind, zowel de jongere als de oudere, werd aangesproken en gevraagd om mee te doen. Ook bij het in je kracht 
staan werd door eenieder meegedaan en luid gebruld. De benadering van de  
goochelaars  was heel ongedwongen, humoristisch en met respect naar de kinderen toe. De meeste kinderen  
lieten gelijk het Magic Care goocheldoosje zien bij thuiskomst en de geleerde trucs werden vertoond.”

4  Juliana Kinderziekenhuis . (Den Haag)
Het Julianakinderziekenhuis heeft een kinderadviesraad die vanuit het perspectief van de patiëntjes hun 
oordelen en adviezen geven over het kinderziekenhuis. Op 27 september heeft Igor de Kort voor de  
leden van deze kinderraad een Magic Care workshop gegeven. Daarbij konden ze zelf ook de Magic Care 
interventie ervaren. De kinderen van de raad hadden diverse leeftijden vanaf 10 tot 18 jaar. Ze genoten 
allemaal van de workshop en zeiden de meerwaarde er van te zien voor de kinderen in het ziekenhuis.

De kinderen leren via een samenwerkingsopdracht om elkaar te ondersteunen 

Magic Care in lockdown (vervolg)
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Digitale ontwikkelingen

1. Ziekenhuisbezoek 

De basis voor ons bezoek aan ziekenhuizen is en blijft het contact met individuele patiënten aan bed, 
eventueel met de ouders erbij. Maar nu dus digitaal.  

Organisatie 
De Magic Care goochelaar werkt vanuit huis met zijn pop-up studio. De pedagogisch medewerker  
verbonden aan het ziekenhuis rijdt een Computer On Wheels rond van bed tot bed. De zieke kinderen 
kunnen met de Magic Care goochelaar interacteren via het beeldscherm. Op het karretje staan de  
Magic Care doosjes met goochelattributen. Deze worden na een korte goochelintroductie aan de  
kinderen uitgedeeld. Aanwezige ouders worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. 

Verslag pilot 
Datum:  oktober 2020 
Doelgroep:  Zieke kinderen die verblijven in het LUMC (Leidsch Universitair Medisch Centrum). 
Magic Care goochelaar Janse Heijn vertelt: “Deze pilot heeft voor mij bevestigd dat deze alternatieve, digitale 
formule werkt: zowel in het bereiken van de doelgroep als in een technisch opzicht. Wel is digitaal bezoek aan het 
ziekenhuis lastiger uit te voeren dan een regulier, fysiek bezoek. Een van de belangrijkste hindernissen is dat het 
moeilijker is voor de goochelaar om de behoeften en de emoties van een kind in te schatten. De begeleidend  
pedagogisch medewerker heeft hierin een belangrijke functie” 

Evaluatie pilot 
De conclusie is dat het zeer zinvol is om op deze manier de kinderen in het ziekenhuis te bezoeken. Zelfs 
bij jonge kinderen is het mogelijk om de trucjes van Magic Care aan te leren. Het succes hiervan mag tot  
nu toe wisselend zijn geweest, maar dit lijkt meer te berusten op de conditie van de kinderen dan aan de 
manier van communiceren. Pedagogische medewerker Jenneke Hesseling vertelt: “door het optreden van de 
Magic Care goochelaar Janse, nu maandelijks via de laptop, is het mooi om kinderen en hun ouders te zien genieten 
van zijn magie. Zo kunnen ze hun ziekte even vergeten. Hun enthousiasme is groot!”

Magic Care in lockdown (vervolg)

De beperkingen die de coronapandemie oplegde heeft een aantal  
digitale ontwikkelingen in gang gezet. Uitgebreid aandacht hiervoor  
met een drietal richtingen om toch magisch entertainment te bieden 
(maar nog veel meer!) aan ‘onze’ kinderen.
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Digitale ontwikkelingen (vervolg)

2. Groepsvoorstelling/workshop, zoals deze al veel jaren voor uiteenlopende 
groepen is georganiseerd.

Organisatie
Twee Magic Care goochelaars werken vanuit 
huis met hun pop-up studio. De organiserende 
partij heeft de laptop aangesloten op een  
smartboard of grote televisie. Deze zijn voorzien 
van een ingebouwde webcam en microfoon, 
waardoor de goochelaars de kinderen kunnen 
zien en horen. De contactpersoon van de 
instelling/organisatie heeft voldoende 
Magic Care goocheldoosjes en deelt deze  
uit na de goochelintroductie.

Verslag pilot 
Datum:  november 2020 
Doelgroep:  Playing for Success (PFS) ADO, Den Haag (elf kinderen). 
De Magic Care goochelaars Rob van de Kamp en Marlies Greve vertellen: “ Er was interactie met de 
kinderen, zij het natuurlijk met een beperking. Bij een fysieke bijeenkomst is het makkelijker om af te  
stemmen op, en echt therapeutische momentjes in te bouwen voor individuen. Nu waren de goochelaars  
de groep in zijn geheel aan het entertainen en was er minder mogelijkheid om kinderen individueel  
aandacht te geven, opbouwend te prijzen of stille kinderen uit de tent te lokken.  
De therapeutische groepsonderdelen kwamen wèl goed over. De kinderen bleven geïnteresseerd, maar na 
een uur werd het lastiger om de concentratie vast te houden. Al met al een prima ervaring en deze vorm 
wordt vanaf nu ingezet bij iedere groep. 
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Evaluatie pilot 
Contactpersoon Willie Spierenburg: “De uitkomst heeft ons positief verrast. Heel leuk om de kinderen  
(ondanks de afstand) te zien genieten. Goed om de wisselwerking tussen jullie en de kinderen te zien. Jullie  
wisten de kinderen goed te motiveren, waardoor ze allemaal geboeid bleven kijken. Na afloop hebben wij de  
kinderen hun trucs aan elkaar laten presenteren en de tips van jullie hierin meegenomen. Nogmaals bedankt  
voor jullie enthousiasme en magie. We zijn allemaal weer een magische ervaring rijker!”

3. Digitaal huisbezoek, in feite een nieuwe, individuele benadering voor 
(chronisch) zieke kinderen, die thuis verblijven.

Organisatie 
Eén of twee Magic Care goochelaars werken vanuit huis met hun pop-up studio. De organiserende partij is in  
dit geval de ouder van een kwetsbaar kind. Via de patiëntenverenigingen worden deze digitale huisbezoekjes  
aangeboden. De Magic Care goocheldoosjes worden van tevoren naar het gezin opgestuurd. Ook de brusjes  
(broertjes en zusjes van het patiëntje) worden bij de goochelworkshop betrokken. De goocheldoosjes wordt door  
de aanwezige ouder uitgedeeld na de goochelintroductie. Deze doosjes worden al geruime tijd op uistekende  
wijze geleverd door Studio Ton Bal, magic care goochelaar vanaf het begin.

In 2020 is deze nieuwe aanpak nog niet toegepast, maar  
enkele recente pilots geven aan dat het op deze wijze  
benaderen van kinderen thuis (ook na de coronaperiode)  
zeer kansrijk is (zie de foto’s). Er zijn al contacten gelegd met 
enkele patiëntenverenigingen, zoals de stichting Cystic Fibrose 
en de Oranjehuizen (de voormalige ‘Blijf van mijn lijf huizen’).

Digitale ontwikkelingen (vervolg)

Op onze website kunnen ouders en kinderen makkelijk inloggen om aan het digitale huisbezoek 
deel te nemen. Ondersteunende goochelvideo’s geven kinderen de kans om ook na de goochel-
workshop door te oefenen



16         Handleidingen / Financiën en donateurs

Vorig jaar is het Magic Care Methodiekboek uitgekomen, geschreven  
door Marlies Greve. Dit jaar is hiervan ook een Engelse vertaling gereed 
gekomen. Deze professionele vertaling is gemaakt door Ellen Aberson.  
Met deze Engelstalige handleiding kunnen ook buitenlandse initiatieven 
volgens de Magic Care methode worden gerealiseerd, zoals in Amerika,  
waar Rob van de Kamp al contacten heeft met een geïnteresseerd  
ziekenhuis in Sacramento. 

Vanwege de recente online-ontwikkelingen heeft Marlies als aanvulling op  
het Methodiekboek een praktisch addendum geschreven ‘Online werken in 
ziekenhuizen’. In deze handleiding wordt aandacht besteed aan het verschil 

met fysieke ontmoetingen, de opzet van het online werken, de ‘pop up’ studio (wat hebben we hiervoor 
nodig) en de noodzakelijke afspraken met de pedagogisch medewerkers in het ziekenhuis.

Ook heeft Marlies een ‘Draaiboek Basistraining Magic Care’ opgesteld, waarin nieuwe leden de werkwijze 
van Magic Care wordt uitgelegd. 

Handleidingen

Ondanks de coronapandemie is Magic Care – zij het met de nodige aanpassingen – door kunnen gaan 
met het helpen van kwetsbare kinderen in ziekenhuizen, bij Playing for Success, bij Villa Pardoes, bij de 
Banjaard/Youz, bij de stichting Cystic Fybrose en bij verschillende andere doelgroepen. 

Er zijn dit jaar behoorlijk wat investeringen gedaan om het Magic Care programma online te kunnen 
aanbieden. Daarvoor is apparatuur aangeschaft en banners om 7 Magic Care thuisstudio’s in te richten. 
Voor de online opzet is ook een speciaal goocheldoosje gemaakt dat gemakkelijk via brievenbuspost  
te versturen is. Wij zijn blij met de financiële ondersteuning van onze sponsoren en donateurs om dit 
allemaal te kunnen realiseren. Een deel daarvan is vaste donateur en stort jaarlijks of maandelijks een 
bedrag. Groot of klein, elke bijdrage wordt enorm gewaardeerd. 

Onze Financiële Commissie is 
structureel bezig om uit te zoeken 
waar we aanvragen voor financiële 
ondersteuning kunnen doen. Zij 
schrijven fondsen en bedrijven aan 
en hebben een scholenactie voor-
bereid. 

Financiën en donateurs
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Toen ik nog docent was, kon je op een heleboel manieren aandacht vragen en de les beginnen, in plaats van 
te dwingen riep ik de nieuwsgierigheid soms op door ‘heimelijk’ een trucje te doen bij de kinderen die 
dichtbij zaten. Dit ‘geheim’ verspreidde zich door het lokaal en op een gegeven moment wilde het meren-
deel dan wel weten wat die man aan het doen was. Gevolg: ik had aandacht, deed de truc voor iedereen en 
kon beginnen met de les.  

Ben behalve docent ook bezig geweest met het geven van extra hulp, niet alleen als leerlingbegeleider, maar 
ook met het geven van cursussen zelfverdediging voor meisjes, cursussen voor kinderen met faalangst, 
kinderen met een kort lontje en kinderen die wat steviger in hun schoenen wilden staan. Nadat ik gestopt 
ben met werken, ben ik in contact gekomen met Paul Morak, die mij bij Magic Care heeft geïntroduceerd, 
waarvoor ik hem nog steeds erg dankbaar ben! 

Naast mijn liefde voor goochelen, kan ik 
kennis en vaardigheden kwijt waar ik op 
school ook al mee bezig ben geweest. Ik 
merk dat de positieve benadering bij 
kwetsbare kinderen veel doet, je ziet ze 
denken na hun goochelpresentatie: “wow, 
dat heb ik toch maar mooi gedaan, dat had 
ik van mezelf niet gedacht!” Dat vind ik wel 
erg leuk om te zien, en op de terugweg van 
ziekenhuis of PFS zing ik in mijn hoofd uit 
volle borst met Willy Alberti ‘De glimlach 
van een kind...’ mee. Van het werk voor 
Magic Care krijg ik energie. 

Magic Care bestaat uit een groep bijzon-
dere mensen, allemaal hebben ze “iets”. 
Het is leuk om met collega-goochelaars op 
te treden, ik leer er elke keer weer van!

Interview met Peter Lok

Peter Lok is al geruime tijd één van onze zeer gewaar-
deerde Magic Care goochelaars. Zijn visie over gooche-
len en in het bijzonder Magic Care vindt u hieronder.



18     Ervaringen in Sophia Kinderziekenhuis

“Kun je deze spuit ook kleiner maken” vraagt 
de 5-jarige Nathan in het Sophia kinder-
ziekenhuis aan Paul , die net van een aantal 
kleine muntjes één grote heeft gemaakt. 
Een beetje witjes zit hij aan een tafeltje met 
twee spuiten (zonder de naalden) en een bak 
water te spelen. De licht- en geluid gevende 
Magic Care toverstok blijkt voor Nathan een 
goed cadeau. “Misschien kan ik de dokter 
ook wel bevriezen” is zijn wens. (de stok 
kan inderdaad gebruikt worden om iemand 
‘stil’ te laten staan). Een verdieping hoger ligt 
Jannick, 10 jaar oud. Zijn vader kijkt blij toe 

als, ondanks een dik verband voor het infuus in zijn hand, de truc met het vingerhoedje en daarna die met 
het elastiekje, lukt. Als laatste gaan we naar de dagverpleging waar 4 jongens aan de dialyse liggen. Paul begint 
met enkele trucs en leert hen enkele toverkunsten. Een grote glimlach is onze beloning. Bij het verzoek om 
de eed van geheimhouding af te nemen(normaal gesproken schalt het Wilhelmus door de zaal) geeft dat een 
speciaal effect.

“Kijk meneer, daar doen we het nou voor”  
zegt Paul tegen de vader van de 7-jarige Bart, 
die verrast lacht. Bart ligt met een soort  
badmutsachtige helm, waaruit een drain  
komt, in bed en kijkt met één oog naar  
zijn vader en met het andere oog naar Paul,  
die net een aantal muntjes vanuit allerlei 
plaatsjes heeft getoverd. We gaan na afloop  
blij en gemotiveerd naar huis.

Enkele ervaringen in het Sophia 
kinderziekenhuis in Rotterdam

van Paul Morak (links) en Peter Lok (onder)
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Bezoek Stichting Magic Care

Colofon

Magic Care is een stichting die volkomen afhankelijk is van donaties. Wij bestaan uit zo’n 50 gemotiveerde, 
goed opgeleide en zelfs internationaal bekende goochelaars uit heel Nederland, die, zonder dat ze betaald 
worden, vreugde proberen te brengen in het leven van kwetsbare kinderen. Zij bezoeken o.a. ziekenhuizen, 
organisaties en tehuizen voor kinderen met een achterstand, ziekte of handicap. Alleen al bij onze vaste 
doel-groepen worden ongeveer 1500 kinderen per jaar bezocht.  
Om dit te kunnen financieren is er per jaar minimaal € 30.000,- nodig. Onze uitgaven bestaan hoofdzakelijk 
uit: Goocheldoosjes à € 7,50 per stuk waarvan we er per jaar zo’n paar duizend nodig hebben.  
Alle kinderen ontvangen verschillende soorten goocheldoosjes en goocheldiploma (soms ook een toverpet 
en goochelstok) na het volgen van de Magic Care workshop.  
Onze goochelaars worden, zoals gezegd, niet voor hun werk betaald, maar ontvangen alleen een reiskosten-
vergoeding. Daarnaast zijn er regelmatig trainingen die de goochelaars opleiden om beter te kunnen omgaan 
met kwetsbare kinderen.

Tot begin 2020 konden we bij alle voorstellingen en bezoeken fysiek aanwezig zijn, maar in maart, 2020  
toen de gehele wereld getroffen werd door een pandemie (coronavirus), werden we geconfronteerd met 
een totaal nieuwe situatie en maatregelen die een zware beperking op de uitvoering van ons werk legden. 
Dat hield in dat we geen voorstellingen meer konden geven zoals we gewend waren, d.w.z. dat er naar 
andere wegen gezocht moest worden. Dit werd gevonden in digitale goochelvoorstellingen (u leest hierover 
op uitgebreide wijze in dit jaarverslag). Daar moest echter apparatuur voor worden aangeschaft om studio’s 
in te richten, hetgeen een flink gat in ons budget sloeg.

Een financieel overzicht is te vinden op onze site www.magiccare.nl. Hier vindt u een verantwoording van 
de basisuitgaven voor het goed kunnen functioneren van onze stichting. Om ons werk voort te zetten en 
verder gestalte te geven is geld nodig. Donateurs, maar ook eenmalige schenkingen zijn daarvoor onmisbaar. 
Stichting Magic Care is sinds 2008 aangemerkt als goed doel door de Belastingdienst met een ANBI status 
onder RSIN nummer 81445033. Dit betekent dat u uw gift onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken  
van uw belastbaar inkomen. Op onze site vindt u meer informatie hierover of neem contact op met  
penningmeester igor.de.kort@magiccare.nl. Ook eenmalige schenkingen zijn van harte welkom op 
NL29INGB0005321888 t.n.v. Stichting Magic Care te Amsterdam. 

Alvast hartelijk dank! Henny Lemans  
(lid financiële commissie)

Van de Financiële Commissie




