
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Magic Care wenst jullie een gezond, voorspoedig en 

magisch 2021. We hopen dat deze roos een symbool mag zijn voor een 

nieuwjaar met een nog verdere groei en bloei van onze stichting.  

 

 

 

 

 

 

Het afgelopen jaar zullen we natuurlijk niet snel vergeten, maar 2020 

heeft met de corona wel aanleiding gegeven tot een nieuwe, creatieve 

manier van werken met ‘digitalisering’ als basis. Het bestuur vergadert 

vrijwel elke week via Skype (meer dan we in de vorige jaren deden). 
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 Met als wervelende start: 

 

 15 januari 2021 om 20.00 uur 

MAGIC CARE NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Winter Wonder ZOOM 

Een interactief en magisch spektakel 

 

Laten we het nieuwe jaar sprankelend beginnen! 

De nieuwjaarsbijeenkomst van Magic Care zal dit jaar live via 

ZOOM gehouden worden. Gastheren van de avond zijn niemand 

minder dan… Charly Crama en Gerard du Buf. 

Alle feestgangers krijgen een feestelijk verrassingspakket 

toegestuurd om de avond extra gezellig te maken. Kom in wit 

gekleed, de mooist verklede deelnemer maakt ook nog eens kans 

op een leuke prijs! 

Wij gaan er een groot feest van maken en zouden het ontzettend 

fijn vinden als wij je deze avond ook mogen begroeten! Laat vòòr 8 

januari 2021 bij Melinda: (melinda.biet@magiccare.nl) weten of 

je wel of niet aanwezig zal zijn. 

Marlies  

 

 

mailto:melinda.biet@magiccare.nl


DIGITALISERING 

Het toverwoord van deze tijd! In de vorige nieuwsbrief werd al uitvoerig 

aandacht besteed aan dit fenomeen, met de ervaringen van Janse, 

Marlies en Rob. Hieronder zien jullie Janse in actie in zijn digitale studio 

tijdens zijn maandelijkse (!) optreden voor het LUMC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Speciaal voor het werken in ziekenhuizen heeft Marlies een 

zeer praktische handleiding geschreven (Online 

werken in ziekenhuizen) met leuke 

illustraties van Hester van der Kwaak.  

Onderdelen van genoemde handleiding 

betreffen het verschil met een fysieke 

ontmoeting, de opzet van online werken, 

de ‘pop up’ studio en een checklist voor 

het optreden, vooraf, tijdens en na het 

bezoek. (‘highly recommended!). 

Wat er nodig is voor het 

digitaal programma is onder meer een zogenaamde 

Computer On Wheels (COW) in de ziekenhuizen, 

waarmee men (veelal de pedagogisch medewerkers) 

langs de bedden kan gaan. Door de toegenomen 

werkdruk geeft het ziekenhuispersoneel helaas aan dat 

er op dit moment moeilijk tijd te vinden is om deze 

goochelsessies te begeleiden. 

Ons Magic Care lid Hjalmar Snoep is daarom druk in de weer om een 

werkend alternatief te ontwikkelen. Hierdoor kunnen kinderen (en hun 

ouders) snel en probleemloos in contact komen met een Magic Care 

goochelaar, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een pedagogisch 

medewerker. Ook de kindersite - met daarop de video’s van Quintus en 

Charly - krijgt een update. Veelbelovend maar tijdrovend. 

NIEUWE DOELGROEPEN 

Ondanks alle beperkingen zijn we voortvarend bezig om onze activiteiten 

uit te breiden naar andere dan de bestaande 

doelgroepen. Eén hiervan zijn de kinderen van de 

Oranjehuizen, de voormalige ‘Blijf van mijn lijf huizen’,  

waarbij kinderen, die om de een of andere reden te 

maken hebben met huiselijk geweld, veilig onderdak en 

bescherming geboden kunnen worden. Heden is en wordt contact 

gezocht met diverse centra in Nederland.  



 

Een tweede potentiële doelgroep betreft kinderen met ‘Cystic Fibrose’ 

(CF), ofwel taaislijmziekte. Het is een erfelijke, chronische en helaas 

ongeneeslijke ernstige ziekte. Peter Lok is op enthousiaste wijze bezig 

om met deze stichting contact te 

leggen en te onderzoeken op welke 

wijze we Magic Care voor deze 

kinderen (digitaal) kunnen inzetten.  

 

FINANCIËN  

Het zal duidelijk zijn dat we door het uitblijven van onze 

voorstellingen/workshops door corona ook minder uitgaven 

hebben. Gelukkig komen er nog steeds donaties binnen, 

dank zij het voortreffelijke werk van de Financiële 

Commissie onder leiding van Harry Vogel, met onder 

andere het benaderen van zeer veel basisscholen ( door 

Maurice) om met een ‘flessenactie’ gelden voor Magic Care 

binnen te krijgen. Hiernaast zien jullie een trotse voorzitter 

bij het in ontvangst nemen van een cheque van de ING 

bank. 

Natuurlijk hebben we ook uitgaven die vooral te maken hebben met de 

digitalisering, zoals de aanschaf van apparatuur om online te werken. 

Mooie bedragen kwamen binnen van o.a. de Soroptimistclub Leiden en 

Innerwheel Voorschoten. 

Ons clublid Theo Schlösser heeft ons dit jaar weer verblijd met een 

fantastische financiële ondersteuning 

 



DE BALLONNEN CEO (een interview met de heer B. Allon) 

(door Wim van Dokkum) 

“Deze ballon is zeer bijzonder, hij is zo 

geprogrammeerd dat hij bij het opblazen 

verkleurt in de kleur, die de toeschouwer 

roept. Bovendien is hij met spreeksensors 

getooid, waarbij de luidsprekers in de ballon 

laten horen of de ballon bijna klapt”.  

Wel, dat konden we natuurlijk niet geloven en we dachten dat de CEO 

van de ballonnen firma, de heer B. Allon, in een ballorige bui was.  

“Wij leveren ook ESP ballonnen, die bij het aanblazen vanzelf van vorm 

veranderen, zoals vierkant of driehoekig, zeer handig bij het gebruik in 

mentale routines”. Daar geloofde ik natuurlijk helemaal niets van.  

“En wat te denken van een ballon, die op afstand tot ontploffing gebracht 

kan  worden in de hand van een toeschouwer?” Het werd steeds gekker, 

zeker toen de heer Allon mij vertelde dat er ook wordt geëxperimenteerd 

met ballonnen die automatisch veranderen in een dier van keuze. 

Volkomen zot natuurlijk.  

“In ons ballonnen laboratorium 

experimenteren we ook met vierkante 

ballonnen, met dobbelsteen motieven 

erop, zodat het smijten van dobbelstenen 

op de tafeltjes in deze softe variant wat 

beschaafder overkomt”. Volgens mij was 

ik aan het dromen.  

De heer Allon troonde me mee naar zijn wetenschappelijke ballonnen 

zaal. Hier waren academisch gevormde ballondeskundigen druk in de 

weer met toverballonnen, zoals ze die noemden. “Je kan met deze 

ballonnen op afstand communiceren want er zit een piepklein chipje in, 

dat reageert op de menselijke stem, waarbij allerlei opdrachten gegeven 

kunnen worden, zoals de snelheid bij het blazen en het tijdstip van 

klappen; voor het juiste gebruik krijgt u van ons een gebruikersnaam en 



een wachtwoord. Er is al veel vraag naar deze ballonnen, vooral in 

opkomende ballonnen landen zoals Liechtenstein en Nepal”. 

Tja, ik kan mij indenken dat de lezer van deze regelen er nu net zo over 

denkt als ik: ‘volkomen geschift’ die Allon.   

“Onze ballonnen kunt u ook leasen, maar u moet dan zelf voor het 

periodiek onderhoud zorg dragen; in de biologische variant is de CO2 

uitstoot beduidend minder bij het klappen, de klimaattop in Parijs heeft 

hierop al zeer positief gereageerd door mij de aanmoedigingshymne toe 

te kennen (‘Allon’s enfants de la patrie’)”. Tja, het moet niet gekker 

worden! 

“Onze academisch gevormde ballonnen doen het ook goed in de 

internationale ballonnen literatuur, ik zal u enkele succesartikelen 

noemen”, sprak professor Allon.  

1. ‘Ronde Allon ballonnen, daar zijn we vierkant tegen’. Een manifest 

van het anti-Allon comité.  

2.  ‘Balen van de ballonnen van Allon’ Een gedichtenbundel, 

genomineerd voor de magische literatuurprijs. Ik wil u één gedicht 

niet onthouden, ontroerend van eenvoud:  

 

 

 

De ballonnen van Allon 

Zijn ‘stoned’ en op de bon 

Je blaast je gek, ja, dat is waar 

Maar na afloop ben je klaar 


