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VAN DE REDACTIE 

Versoepelingen, ja, we smachten er erg naar. Weer naar een terras. 

Mogelijkheden voor straatgoochelaars? De online ervaringen met nota 

bene een optreden van Peter Lok ‘in’ Engeland, het verschijnen van het 

Jaarverslag, ideeën van Wil voor een Podcast, verdere ontwikkelingen in 

het digitaal werken, uiteraard een bericht van de voorzitter en verslagen 

van enkele optredens (met leuke foto’s), we houden jullie inderdaad 

maandelijks op de hoogte van ‘onze’ Magic Care, want goede 

communicatie is nog steeds belangrijk om ons springlevend te houden. 

We stellen het daarom zeer op prijs indien we verslagen en foto’s van de 

optredens toegestuurd krijgen.      

Met een hartelijke groet,  
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Beste allen, 

Afgelopen maand werden we blij verrast met het jaarverslag 2020 in 
onze brievenbus. Wat een werk is dit weer geweest voor onze energieke 
secretaris Wim van Dokkum! Het is een verslag vol met  digitale 
initiatieven geworden, activiteiten die wij afgelopen jaar enigszins 
noodgedwongen hebben ontwikkeld.  

Enkel op de digitale manier hebben we (groepen) kinderen kunnen 
inwijden in de magische illusies. Dit wil niet zeggen dat de Magic Care 
goochelaars èn de kinderen niet van deze activiteiten hebben kunnen 
genieten. Elke keer werden wij weer geraakt door wat Magic Care online 
bij de kinderen losmaakt. Hun enthousiasme geeft ons inspiratie en 
energie om op deze ingeslagen weg door te gaan.  

Langzamerhand gaat Nederland van het slot en deze maand worden er 
weer voorzichtig enkele fysieke magische workshops georganiseerd. Dat 
voelt zo goed. We hebben de hoop om in September weer enigszins 
‘normaal’ te kunnen draaien.  

Tot die tijd wensen wij al onze medewerkers veel gezondheid en sterkte 
toe.  

Hartelijke groet, 
Marlies 

 

 

 

 



 

JAARVERSLAG 

Jullie hebben inderdaad inmiddels allemaal het Magic Care jaarverslag 

over 2020 ontvangen. Natuurlijk zeer de moeite waard om te lezen wat 

we vorig jaar toch nog konden ondernemen voor ‘onze’ kinderen. Veel 

aandacht voor de Magic Care digitale wereld, gelardeerd met leuke 

foto’s. Binnenkort sturen we jullie, via Melinda, ook nog een pdf file toe, 

goed leesbaar omdat de pagina’s afzonderlijk worden gepresenteerd. 

Ook goed om deze versie zoveel mogelijk te sturen naar familie, 

vrienden, kennissen en vooral naar potentiële sponsors.  

 

MAGIC CARE INTERNATIONAAL! 

Een internationale digitale première! Peter Lok had contact met een 

familie in Engeland en heeft voor de kinderen vanuit zijn studio een 

optreden verzorgd. Het verslag van Peter en de dankbetuiging van hun 

moeder Katy: 

“You ‘ll never walk alone.” 
  
Op BBC Breakfast zag ik hoe Freddy met een sponsorloop voor zijn 
vriendje Hughie, die aan leukemie lijdt, een veel groter bedrag ophaalt 
dan hij ooit voor mogelijk hield. Ontroerend! 
Via Facebook vind ik Katy, de moeder van Hughie en vraag of de 
jongens in zijn voor een Zoom Magic Workshop. En dan, na enige weken 
waarin Hughie nog een paar behandelingen moest ondergaan, was het 
zover, mijn eerste en hopelijk niet laatste buitenlandse workshop. 
“Als de jongens lachen, dan heb je net wat geks gezegd”, antwoord Katy 
op mijn vraag of ze mijn Engels willen verbeteren. Ze zet nog snel het 
petje van haar zoon goed, en ik zie dat Freddy ook een petje op heeft; 
waarschijnlijk om zijn vriendje niet in verlegenheid te brengen. 
Na ruim een uur hebben we het gele (!) doosje doorgewerkt, doen nog 
een paar extraatjes, en nemen we tevreden afscheid.  
En hoewel de jongens geen Liverpool of Feyenoord fans zijn, en Lee 
Towers al helemaal niet kennen, moet ik terwijl ik de pop-up studio weer 
opruim toch aan “You ‘ll never walk alone” denken 
. 
  
 



 

. De dankbetuiging van hun moeder Katy:  

‘Thank you so much for the show with the boys this afternoon. And thank 

you for your patience. It was so good for them to do it together. 😊  

They loved it!’ 

 

 

 

 

 

PFS Basketbal (optreden van Marlies en Wil) 

De dankbetuiging en de foto’s spreken voor zich:  

Wat hebben de kinderen gisteren genoten van jullie magische interventie! 

Ondanks dat het via ZOOM was, kwamen jullie toch bij de kinderen binnen. Ze 

hebben lang hun concentratie gehouden door jullie manier van presenteren. 

Ook super hoe jullie Silvinio erbij hebben betrokken ondanks dat hij ziek thuis 

was. (Ik zal vandaag bij hem een doosje en diploma brengen) 

We hebben na jullie voorstelling nog met elkaar de presentatie gedaan en ieder 

kind heeft het aangedurfd om voor het blauwe doek te staan. Ze hebben elkaar 

mooie complimenten gegeven en geëindigd met een diploma uitreiking. Kortom 

het was zeker een Success! :) 

  

Nogmaals bedankt namens de kinderen, coaches en PfS! (Brenda Pons) 



  

 

 

IDEE VAN WIL over een podcast 

Om achter de schermen iets meer voor MC te kunnen betekenen heb ik 

het volgende idee:  

 

Ik heb nu een podcast apparaat met toebehoren en ben in staat om een 

telefoon hierop aan te sluiten.  

We zouden telefonische interviews met samenwerkingspartners, 

donateurs, vrijwilligers kunnen maken en dit gemonteerd (met eigen 

tune) op de site kunnen zetten. Ik heb inmiddels een uitgewerkt plan aan 

het Bestuur voorgelegd.  

Wil Hendriks 

Het Bestuur reageerde al enthousiast: 

Dit lijkt ons erg gaaf en ook van deze tijd!  

Leuk ook als bindend middel voor onze eigen leden, maar ook voor 

mogelijke sponsors. 

 

 

DE QWIEK 



Wat is dat zullen jullie je afvragen. Wel ik werd onlangs gebeld door ene 

Thomas van der Ham. Hij heeft een mobiel apparaat (de Qwiek dus) dat 

van elke ruimte een belevingsruimte kan maken via een projector, die 

kan zorgen voor bewegende beelden op 

een plafond of muur. Het WKZ in Utrecht 

werkt hier al mee. Toepassing: kinderen 

kunnen hierdoor afgeleid worden tijdens 

stressvolle momenten. Omdat onze 

kinderen in ziekenhuizen vaak in bed 

liggen biedt dit mogelijkheden om Magic 

Care filmpjes te projecteren. Er is al 

contact van Thomas geweest met 

Marlies, die erg enthousiast was en aan 

enkele MC goochelaars (Robin Matrix en 

Kariem) heeft gevraagd om hiertoe 

geschikte filmpjes te maken. Als er 

iemand interesse heeft, mail me dan maar en kan ik details sturen.  

 

 

 

 

OPTREDEN GERARD EN CHARLY (voor PfS Excelsior, Rotterdam) 

De foto’s hieronder speken voor zich. PfS coördinator Jorien van 

Kempen noemde het gouden duo kundig, de middag sloot goed aan bij 

de belevingswereld van de kinderen, die enthousiast werden om te leren 

goochelen en te presenteren.  

Jorien: ‘Bedankt voor de leuke middag. Ondanks dat het online was, 

waardoor sommige dingen toch wat minder waren, hebben de kinderen 

erg genoten. Super leuk om te zien dat er toch wat interactie was op 

deze manier. Het presenteren na de workshop was erg grappig, maar 

toch ook nog spannend’.   

 



 

 

DE MAGIC CARE WEB SHOP (www.magiccareshop.nl) 

Ja, we hebben sinds kort een eigen web shop, die een grote concurrent 

is van de bestaande goochelwinkels. Wat leveren we onder meer?  

1. Biologisch, duurzaam en eenmalig gebruikt gerecycled flashpapier 

met een lage CO2 uitstoot. Niet van echt te onderscheiden! 

2. De routine ‘vierkantje-vierkantje’, het alternatief voor ‘balletje-

balletje’ als u hier vierkant tegen bent.  

3. Onze ‘eend/konijn routine’ is nu ook in Braille te verkrijgen.  

4. Voor oudere konijnen, die nog kwiek uit de hoeden moeten kunnen 

springen, hebben wij magische vitamine D capsules, eventueel in 

een D’lite vorm. Aanbevolen door de Dieren Gezondheidsraad 

5. We hebben nu ook ESP kaarten met andere letters.  

6. Naast de Chinese sticks zijn er ook Japanese sticks; die van Nepal 

zijn iets duurder.  

7. Onze milkpitcher is tevens te vullen met vegetarische sojamelk.  

8. Onze ‘changez’ kunt u overigens ook gebruiken bij het dansen en 

de zwevende dame hebben we ook in een ‘drone’ variant  

Maar weest u er snel bij, want genoemde artikelen zijn erg gewild.  



 

 

 

 

 

 


