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VAN DE REDACTIE
We raken er zo wat aan gewend, die digitale magie. Meer dan 10 van
onze goochelaars hebben inmiddels een professionele studio van
waaruit zij kinderen in ziekenhuizen, maar ook in de huiskamer magisch
entertainment bieden. Ondertussen wordt er hard gewerkt om na de
Coronatijd weer te kunnen opstarten.

DIGITALE HUISFEESTJES
Onder leiding van Paul Morak en Peter Lok is het digitale huisfeestje
voor chronisch zieke kinderen nu doorontwikkeld. Om gezinnen te
werven om aan deze magische activiteit mee te doen, is er door Peter en
Paul een mooi filmpje ontwikkeld.
Er wordt op dit moment met de volgende patiëntenverenigingen
samengewerkt: Stichting Pallieter, Vereniging voor kinderen en ouders
met stofwisselingsziekten (VKS), Moviera (oranjehuis) en de
Nederlandse Cystic Fybrosis Stichting.

De doosjes en attributen liggen op de tafel,
het goochelfeest kan beginnen!

De reactie van de ouders van Lars (optreden van Peter Lok):
“Lars heeft het enorm naar zijn zin gehad en was erg
onder de indruk van de magische goocheltrucs. Het
optreden was erg interactief, leerzaam en kwam
duidelijk over via Zoom. Hij is super trots en heeft meteen
de truc met het elastiekje aan zijn vader laten zien, toen
die thuis kwam uit het werk”.

In april starten de Playing for Success (PfS)
voorstellingen weer.
Voor ons is ADO Den Haag de PfS van het eerste uur. De dames Nicole
Pont en Willie Spierenburg hebben hierbij zoveel ervaring opgedaan dat
zij de workshop zelf kunnen doen met de doosjes die wij leveren. Igor
heeft een erg leuk introductie filmpje gemaakt dat aan het begin van de

happening kan worden vertoond (dus in plaats van de gewone fysieke
introductie door de goochelaars):
https://drive.google.com/file/d/1pulV8OJCNvzP3vg1Y4C8l39x3vt7UzO/view?usp=sharing
Ook Iris de Jongh van Excelsior gaat samen met haar team de Magic
Care lessen verzorgen.
Bij Brenda Pons van Excelsior basketbal komen er Zoomsessies, deze
worden verzorgd door verschillende goochelaars.

Het jaarverslag
De eerste proef van het Jaarverslag hebben we net ontvangen, weer
fraai vorm gegeven door 90Graden Communicatie in Ridderkerk, die al
meer dan 10 jaar de lay-out gratis voor ons verzorgt. Over enkele weken
krijgen jullie de finale versie toegestuurd.
Tevens aandacht in deze nieuwsbrief voor ons eerste ‘Lid van
verdienste’, Charly Crama.
Ook het recent verschenen boek over Fred Kaps is meer dan de moeite
waard.

Met een hartelijke groet,

Zoals veel mensen heb ook ik vaak moeite met het feit dat er nog geen
echt uitzicht is vanuit onze coronatunnel, de derde golf zwelt aan en er
wordt nu zelfs al gesproken over een mogelijke vierde golf die op de loer
lijkt te liggen..
Het duurt en duurt en je moet je verwachtingen steeds bijstellen. Het zit
er dik in dat we misschien tot aan september niet op een fysieke manier
Magic Care activiteiten mogen aanbieden. Lastig, want we willen
allemaal weer plezier maken met ons publiek en kwetsbare kinderen
ondersteunen.
Laatst las ik over de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995), hij
stelde dat één van de problemen van de laat-moderne samenlevingen is
dat wij teveel bezig zijn met het Ik en ons te weinig richten op de Ander.
De zin van het leven zit juist in het zorgen voor die kwetsbare Ander die
jou, door zijn bestaan, op je verantwoordelijkheid wijst.
Ik ben hoopvol als ik om mij heen een groep verantwoording nemende
goochelaars zie, die hun tijd en energie geven aan het kwetsbare kind,
de jonge Ander. Die goochelaars moeten nog even wachten, maar na
die coronatunnel schijnt licht, een bron van zinvolheid.
Ik wens jullie allen fijne paasdagen toe.
Marlies

LID VAN VERDIENSTE
Dat we als Bestuur onze Magic Care goochelaars allemaal erg
waarderen is natuurlijk duidelijk. Sommige collega’s willen we echter
extra in het zonnetje zetten en hiertoe hebben wij de titel Lid van
Verdienste in het leven geroepen. De eerste gegadigde vonden wij in
Charly Crama, die recent door Marlies werd gehuldigd.
Het Bestuur van de Stichting Magic Care heeft het genoegen te
benoemen tot

LID VAN VERDIENSTE

Charly Crama
te Koudekerk aan den Rijn
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.

BOEK FRED KAPS

Recent is een schitterend boek over Fred
Kaps verschenen, geschreven door Michel
van Zeist met medewerking van onder meer
Hans Kazan en Hans Klok. Het boek bevat
uniek foto materiaal en herinneringen van
veel bekende (inter)nationale collega’s.
Bovendien wordt het boek verluchtigd met
allerlei krantenknipsels en voorbeelden van
routines waarmee Fred Kaps furore maakte,
waaronder zijn meest bekende effect met
het zoutvaatje.
Als ik aan het eind van mijn optredens voor
ouderen vroeg of iemand Hans Kazan of
Richard Ross kende reageerde meestal
niemand, maar als ik opmerkte “weet u nog
wel van vroeger, Fred Kaps” dan
glinsterden de ogen van mijn publiek.

EPILOOG
Ons sociaal medium ‘Magic Care Lives Matter’ is razend populair, dat blijkt uit
de volgende ingezonden brieven:
1. Geachte redactie, Ik heb bij het goochelaars uitzendbureau een assistente
geleased. Hoe zit het met de garantie en kan ik haar als ‘zig-zag-lady ‘
gebruiken?
Ik raad u aan om de pro-versie van de assistente te leasen, dan kunt u haar
niet alleen voor het ‘zigzaggen’ gebruiken, maar u heeft dan ook een
terugkomgarantie als u haar voor het doorzagen gebruikt. Ook een WA
verzekering is aan te raden, indien uw assistente u met uw eigen toverstok
doormidden dreigt te steken.
2. Beste Magic Care goochelaars, Ik ben mijn goochelaarswachtwoord
vergeten. Hoe los ik dit op?
Belt u eens met Rob en Emiel.
3. Waarde redactie, Ik vernam dat Thierry Baudet al het goochelen maar
fake vindt en dat Magic Care uit de NMU moet treden; bovendien wil hij
het emigratiebeleid aanscherpen door alle illegale duiven en konijnen naar
hun oorspronkelijke tillen en holen terug te sturen. Wat vindt u hiervan?
Volkomen zot, net zoals meneer zelf, dus geen aandacht meer aan
besteden!

