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Beste lezer(es), 

In 2022 is het alweer twintig jaar geleden dat onze eerste kinderen de kracht 

van onze magische interventies ervaarden. We vieren dat in 2022 met een 

jubileumjaar met tal van feestelijke activiteiten. Zo komt de Schotse Richard 

Wiseman, hoogleraar psychologie en goochelaar, in juni naar Nederland om de 

goochelaars van onze stichting toe te spreken. Het belooft een jaar te worden 

vol magie, waarbij we niet alleen de kinderen in het zonnetje willen zetten, 

maar ook onze goochelaars die al zoveel jaren onbaatzuchtig voor de stichting 

werken. 

   

Hartelijke groet, 

Marlies Greve (voorzitter) 

 

 

  

   

https://magiccare.us10.list-manage.com/track/click?u=d34246a5506134b9880fa69c3&id=21a63174bf&e=f0cccf9ebd


 

Onze ambassadeur Hans Klok 

over Magic Care 
 

Hans Klok wordt ook wel de snelste illusionist ter wereld genoemd en is een artiest van 

wereldklasse. Hans Klok is trotse ambassadeur van Magic Care. 

 

Hans Klok: “Als wens voor de toekomst hoop ik dat stichting Magic care nog heel lang 

blijft bestaan en heel veel kinderen gelukkig maakt. Al helpen we er maar één kind 

mee, dan is het al de moeite waard!” 

(credit foto: Carli Hermes) 

 

Om het hele interview met Hans Klok en Jenily te zien, klik op 

https://youtu.be/N8d69hSbn8I 

 

  

https://magiccare.us10.list-manage.com/track/click?u=d34246a5506134b9880fa69c3&id=93591217b4&e=f0cccf9ebd
https://magiccare.us10.list-manage.com/track/click?u=d34246a5506134b9880fa69c3&id=2f0867b54e&e=f0cccf9ebd


 

 

Felicitatie professor Richard Wiseman 

Professor Richard Wiseman begon zijn carrière als professioneel goochelaar. Hij 

promoveerde later in de psychologie en leidt nu een onderzoeksgroep aan de 

universiteit van Hertfordshire. Sinds kort is Richard Wiseman ook ambassadeur van 

Magic Care. 

 

Professor Richard Wiseman:  “Het is absoluut verbazingwekkend werk dat jullie allemaal 

doen. Het is geweldig en ik kijk ernaar uit om in juni jullie in levenden lijve te zien. Ik wil 

jullie dan graag vertellen over de onderzoeken die er door de wetenschap verricht zijn over 

de positieve impact van magie. Bedankt dat jullie me hebben uitgenodigd. 

  

Jullie leren niet alleen de kinderen trucjes, maar leren hen allerlei verbazingwekkende 

vaardigheden waardoor ze zich kunnen concentreren op ‘What if’. Doordat jullie de 

goochelkunst op een zinvolle manier gebruiken, veranderen jullie levens. 

Het is moeilijk om een betere manier te bedenken om magie te gebruiken dan op de 

manier waarop jullie het doen. Dus bedankt voor jullie geweldige werk.” 

  

 

 

  

https://magiccare.us10.list-manage.com/track/click?u=d34246a5506134b9880fa69c3&id=25b4ea20f7&e=f0cccf9ebd


 

 

Felicitatie van Hans Kazàn 
 

Hans Kazàn is een Nederlandse goochelaar die enorm veel heeft betekent voor de 

goochelwereld. Veel van de huidige goochelaars zijn door hem geïnspireerd. Al vanaf het 

begin van de stichting is Hans Kazàn enthousiast over stichting Magic Care. 

 

Hans Kazàn: Graag wil ik Stichting Magic Care van harte feliciteren met het 20 jarig 

bestaan. De goochelaars die bij deze prachtige organisatie zijn aangesloten hebben in die 

jaren al heel veel magisch therapeutisch werk gedaan voor kinderen die in een moeilijke 

thuissituatie zitten, ziek zijn of gehandicapt.   

Het leren en zelfstandig uitvoeren van verbluffende goocheltrucs geeft kinderen enorm 

veel zelfvertrouwen en dat heeft vanzelfsprekend weer een positieve uitwerking op hun 

ontwikkeling. Van harte hoop ik dat de stichting Magic Care dit machtig mooie werk nog 

lang zal voortzetten. 

 

 

  

 

 

 

https://magiccare.us10.list-manage.com/track/click?u=d34246a5506134b9880fa69c3&id=9de6dde2a3&e=f0cccf9ebd


 

Interview met Magic Care goochelaar Ton Bal 
 

Ton Bal is al vanaf het begin grafisch vormgever van stichting Magic Care en heeft door 

zijn onuitputtelijke inzet, creativiteit en professionaliteit heel veel voor de stichting betekent 

en doet dat nog steeds. Ook treedt Ton regelmatig op voor kwetsbare kinderen. 

 

Je bent al sinds de oprichting bij Magic Care betrokken? 

Ja dat klopt. In 2002 was ik bij de eerste brainstorm sessies en zijn er toen concrete 

plannen en stappen gemaakt. Vanaf dag één voelde dat als een warm bad. 

Mede door de actieve groep mensen waarmee de start van Magic Care is ingezet.  

Overigens is deze harde kern nog steeds actief en is dat een van de redenen om mij  

ook met veel passie in te blijven zetten voor deze mooie stichting. 

  

Wat is jouw (grote) rol binnen Magic Care? 

Ik heb niet echt een functie binnen Magic Care maar zet mij graag in wanneer er  

een beroep op mij wordt gedaan. Het leukst is natuurlijk het entertainen voor de kids 

op locatie, want daar is het uiteindelijk bij Magic Care allemaal om te doen.  

Daarnaast houd ik mij op de achtergrond vooral bezig als sparringpartner en klankbord. 

Dat is de plek waar ik mij binnen de stichting het meest comfortabel bij voel. 

  

Waarom ben je vrijwilliger bij Magic Care?  

Mijn streven is om Magic Care belangeloos en met mijn gesponsorde  

magische producties te professionaliseren. Maar mijn belangrijkste drijfveer 

is om een lach op het gezicht van elk kind te mogen toveren, want 

dat geeft pas echt een fantastische en magische voldoening. 

  

Wat is de meerwaarde voor kinderen bij wie de Magic Care goochelaars komen?  

Ik kan alleen voor mij zelf spreken als ik zie hoe kinderen genieten, lachen en meedoen 

tijdens een optreden. Even weg uit hun realiteit en lekker kunnen wegdromen met mijn 

passie de magie. Ik voel het en zie wat voor positieve boost een optreden aan de kinderen 

geeft.  

 

Wat wens je de stichting en de kinderen toe?  

Ik wens dat de stichting zich nog vele jaren in zal zetten voor kinderen. 



 

Voor de kinderen heb ik maar één grote wens en dat is dat zij net zo’n onbezorgde 

jeugd mogen hebben als ik heb gehad en eigenlijk nog steeds heb. 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://magiccare.us10.list-manage.com/track/click?u=d34246a5506134b9880fa69c3&id=dc14bed7c3&e=f0cccf9ebd


Artikel uit ‘Kinderarts en Samenleving’ 

(december 2021) 

  
Ook zieke kinderen voelen de behoefte om te spelen. In het spel verwerken ze hun 

emoties, ontwikkelen hun gezonde kanten en ontsnappen aan de zorgen en pijn van het 

ziek-zijn. In deze rubriek laten we zien hoe niet-medische interventies bijdragen aan het 

herstel of welzijn van zieke kinderen. 

 

De magisch kracht van goochelen 

‘Wij beloven dat we het geheim van de geleerde goocheltrucs goed zullen bewaren en 

nooit aan anderen zullen vertellen hoe de truc werkt. Dat blijft ons geheim.’ 

Duizenden kwetsbare kinderen legden de afgelopen twintig jaar deze eed van 

geheimhouding af. Stichting Magic Care leert hen iets wat andere kinderen niet kunnen en 

kennen. ‘Leren goochelen laat zieke kinderen weer stralen’, zegt medeoprichter en 

goochelaar Wim van Dokkum, overigens zelf ook met een stralende glimlach. En terwijl hij 

een rood vingerhoedje op zijn wijsvinger als sneeuw voor de zon laat verdwijnen: ‘Niet 

alleen tijdens het goochelen, maar ook dagen en weken daarna voelen ze zich beter. Het 

kunnen goochelen geeft een boost aan hun zelfvertrouwen.’ 

  

De vijftig goochelaars van Stichting Magic Care bezoeken dagelijks kinderen die het niet 

makkelijk hebben door ziekte, een handicap of een vervelende thuissituatie. Ze oefenen 

samen een goocheltruc, zoals het voorspellen van welke kaart iemand kiest uit een 

kaartspel. Vervolgens presenteren de kinderen die dat willen hun kunstje aan de groep. 

Wim: ‘Een verbaasde blik, een gekke stem, de goochelaartjes maken er een heuse act 

van. Een essentieel onderdeel is het leren geven van positieve feedback. De groep vertelt 

wat er zo goed was aan het optreden. De complimenten die het kind dan krijgt, geven 

onmiddellijk voldoening en versterken de eigenwaarde.’ 

 

Kijk eens wat ik kan 

Ook de kinderen die in het ziekenhuis aan bed gekluisterd zijn worden door Wim en zijn 

goochelcollega’s betoverd. Deze sessies zijn helemaal afgestemd op het kind. ‘Kinderen 

met kanker, brandwonden, en zelfs blinde kinderen kunnen we leren goochelen’, vertelt 

Wim. ‘De goochelstok mogen ze houden zodat ze aan iedereen de geleerde truc kunnen 

laten zien. Lang nadat wij weer weg zijn, blijft het goochelen een bron van vermaak. “Kijk 

eens wat ik kan” vervangt “kijk eens hoe moeilijk ik het heb”. De kinderen hebben ook even 



 

de regie, niet uitsluitende de dokter of de verpleegkundige.’ 

  

Voor het bewijs van de langetermijneffecten van goochelen verwijst Wim naar diverse 

publicaties van erkend goochelaar en professor Richard Wiseman, hoogleraar psychologie 

aan de universiteit Hertforshire in het Verenigd Koninkrijk. Wiseman pleit al enige tijd voor 

het introduceren van goochellessen op school, dus ook voor niet-zieke kinderen, om hun 

zelfvertrouwen te laten toenemen. Kinderen zouden volgens Wiseman meer 

zelfvertrouwen, discipline en sociale vaardigheden ontwikkelen door goochellessen dan 

door traditionele schoolvakken. 

  

Speel mee 

Belangrijk daarbij is dat de omgeving het spelletje meespeelt. Wim laat een potlood 

zweven en geeft ondertussen aan artsen en verpleegkundigen wat tips: ‘Zoek onder het 

bed naar dat verdwenen vingerhoedje. Roep ‘oh’ en ‘ah’, sla je hand voor je mond tijdens 

een kaarttruc. Laat je door je patiënt met hun goochelstok bevriezen. En overlaad ze 

bovenal met complimenten. Onderschat nooit de magie van het geven van complimenten.’ 

(VC) 

  

 

 

Wilt u stichting Magic Care steunen? Elke donatie is van harte 
welkom! Klik hier voor de mogelijkheden.  
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