MAGIC CARE
tovert al 20 jaar
lachende gezichtjes
De Nederlandse Stichting ‘Magic Care’
bestaat dit jaar 20 jaar. De organisatie
bestaat uit een groep van 45 goochelaars die op vrijwillige basis kinderen
- die door ziekte, handicap of door een
vervelende thuissituatie in de problemen zijn gekomen - ondersteunen.
Voor het kind is het aanleren van een
goocheltruc het doel. Voor Magic Care
is het goochelen een middel om te werken aan de verbetering van de motorische- en/of de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen.
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Misschien had u al gehoord van de Nederlandse
stichting ‘Magic Care’? Ze werd twintig jaar geleden opgericht en telt intussen 45 enthousiaste
vrijwilligers die onder de vleugels van voorzitter
Marlies Greve (sprookjesgoochelaar Carlijn) regelmatig optredens verzorgen voor kwetsbare
kinderen om hen via het aanleren van enkele goocheltrucs, maar vooral ook door hen te leren presenteren, een groter zelfvertrouwen te geven.

Hoe werkt Magic Care?
Magic Care biedt een aan de doelgroep aangepast uniek programma aan, dat naast entertainmentwaarde ook een therapeutische waarde
heeft. Deze doelgroepen bestaan onder meer uit
kwetsbare kinderen met sociaal emotionele problemen, (chronisch) zieke kinderen, kinderen met
een verstandelijke beperking, asielzoekerscentra

en zelfs als Magic Care goochelaars op reis gaan,
weten ze niet van ophouden. Van Albanië tot Brazilië worden er voorstellingen gegeven die kwetsbare kinderen entertainen en ondersteunen.
De nadruk ligt hierbij op het opdoen van een positieve ervaring en het verbeteren van het zelfbeeld
van het kind. Dit bereikt Magic Care door op een
warme, integere en professionele manier de kinderen te benaderen. De missie en de doelstellingen komen uitgebreid aan de orde in een methodiekenboek met de volgende aandachtspunten.
– Goochelen geeft zelfvertrouwen en maakt het
kind meer weerbaar.
– Goochelen kan kwetsbare kinderen uit de
slachtofferrol halen.
– Goochelen draagt bij aan het verbeteren van
de zelfpresentatie en de creativiteit.
– Bovendien kan door middel van goochelen
de leerhouding en het doorzettingsvermogen
van de kinderen positief worden beïnvloed.
– Verbetering van de motoriek is tevens een
belangrijke doelstelling.
– Door het goochelen kunnen ook sociale vaardigheden verder ontwikkeld worden.
In dat methodiekenboek komen de doelgroepen
aan de orde en wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de didactiek van het programma, zowel wat
betreft de voorstelling als de workshop, waarbij
naast groepsbenadering ook de individuele aanpak belangrijke elementen zijn. De toepassing van

deze unieke wijze om door middel van goochelen
kwetsbare kinderen meer zelfvertrouwen te geven
heeft in al de jaren van het bestaan van Magic
Care zijn waarde bewezen en wordt intussen ook
wetenschappelijk ondersteund.
“Dat niet de Magic Care goochelaar, maar wel
het kind in het middelpunt van de belangstelling
staat …dát is één van de grondprincipes van Magic Care.”, vertelt voorzitster Marlies Greve. “Onze
goochelaars treden al jaren frequent in teams op
bij ziekenhuizen zoals: Het LUMC, Haga, Sophia,
Sint Franciscus en Reinier de Graaf. Maar ook
Villa Pardoes, Playing For Succes, Oranjehuizen,
Asielzoekerscentra en voor een ﬂink aantal patiëntenverenigingen. Dit doen wij samen met gekwaliﬁceerde artsen, verpleegkundigen, therapeuten
en begeleiders. De afgelopen jaren doen wij dit
ook online en bieden zo op magische wijze aﬂeiding. Dit doen wij zowel op de kinderafdelingen als
ook individueel aan het bed.”

De Magic Care hulpmiddelen
Naast de goocheleffecten die wij al samen met
vele duizenden kinderen hebben mogen uitvoeren, ondersteunen wij deze sessies ook met een
serie gesponsorde goochelboxen. Zo kunnen de
aangeleerde goocheltrucs zowel tijdens de workshops als later aan ouders, begeleiders, vriendjes
of vriendinnetjes worden getoond. Applaus is dan
een ultieme feedback en geeft de kinderen enorm
veel zelfvertrouwen. Naast deze goochelboxen
werd er een zeer uitgebreid trainingsprogramma

Voorzitter Marlies Greve zelf in actie
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in het Nederlands en Engels samengesteld voor
de Magic Care goochelaars met o.a. een geïllustreerd handboek en vele andere trainingstools.

Non-proﬁt is geen loze kreet
Het salaris van de zorgvuldig getrainde Magic
Care goochelaar is geen geld, maar de lach die hij
op het gezicht van de kinderen kon toveren door
hen iets te leren wat zijn vriendjes niet kunnen. Het
is aandoenlijk om te zien dat kinderen die de Magic Care sessies en goochelworkshops bijwonen
even kunnen stralen en vergeten dat zij ziek zijn,
mentale of fysieke problemen hebben of in een
vervelende situatie zitten.
“Al onze inkomsten komen voort uit liefdadigheid
en sponsoring.”, beaamt Marlies. “Wij zijn bijzonder transparant in onze uitgaven die alleen voor de
hoognodige onkosten, ondersteunende hulpmiddelen en trainingstools worden ingezet. Wij kennen geen salarissen of andere geldstromen. Alle
bij Magic Care actieve bestuursleden, goochelaars en teamleden ontvangen geen enkele gage
en werken bij Magic Care alleen vanuit hun hart.”

Bekende Magic Care Ambassadeurs
“We zijn vanzelfsprekend trots op onze ambassadeur Hans Klok die benadrukt dat het leren van
simpele goocheltrucjes een belangrijke bijdrage
levert aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Hans Kazàn weet dan weer uit ervaring dat
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het leren en zelfstandig uitvoeren van goocheltrucs
kinderen enorm veel zelfvertrouwen geeft en dat
op zich weer een positieve uitwerking heeft op hun
ontwikkeling. Ook Richard Wiseman - goochelaar
en professor psychologie aan de universiteit van
Hertfordshire in Engeland – is ambassadeur van
onze stichting en heeft heel wat boeken over de
psyche van de mens op zijn naam staan. Zo heeft
hij samen met een vooraanstaand Amerikaans
kinderentertainer Silly Billy een boek geschreven
over het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van
sociale vaardigheden bij kinderen.”
In 2014 ontving Magic Care uit naam van de Nederlandse Magische Unie overigens de Gouden
Speld, een mooie onderscheiding die sinds 1963
jaarlijks wordt uitgereikt aan een goochelaar die
zich met bijzondere prestaties verdienstelijk heeft
gemaakt voor de Nederlandse Goochelkunst. Namen als Fred Kaps, Richard Ross, Tommy Won-

der, Ger Copper, Hans Klok, Hans Kazàn, Ronald
Moray, maar ook twee van onze goochelaars
Cees Faber en Paul Morak ontvingen deze prijs
al eerder.

Magic Care in corona-tijden
Het hoeft geen betoog dat de afgelopen 2 corona-jaren niet het record hebben gebroken van de
‘meeste’ optredens. Er is echter wel creatief gewerkt aan oplossingen om de kinderen toch magisch te kunnen bereiken.
Al 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.
De beperkingen die de coronapandemie oplegde heeft ook een aantal digitale ontwikkelingen
in gang gezet. Voor optredens in ziekenhuizen
werkten diverse Magic Care goochelaars vanuit
hun eigen pop-up thuisstudio. De pedagogische
medewerker verbonden aan het ziekenhuis reed
op sommige plaatsen een ‘Computer On Wheels’
rond van bed tot bed. De zieke kinderen konden
op die manier interageren met de Magic Care
goochelaar via het beeldscherm. Op het karretje
stonden dan de Magic Care doosjes met goochelattributen. Deze werden na een korte goochelintroductie aan de kinderen uitgedeeld en ook de
aanwezige ouders werden hier zoveel mogelijk bij
betrokken.

ook al diverse optredens verzorgd, waarbij de kinderen in hun huiskamer konden genieten van de
voorstelling en workshop. Via patiëntenverenigingen worden deze digitale huisbezoekjes aangeboden en ouders kunnen zich via de Magic Care
website aanmelden.

De online optredens werden ook toegepast voor
grotere groepen kinderen. Zo werkten twee Magic
Care goochelaars vanuit hun studio thuis, waarbij
de organiserende partij de laptop aansloot op een
smartboard of grote televisie. Deze zijn voorzien
van een ingebouwde webcam en microfoon, waardoor de goochelaars de kinderen kunnen zien en
horen. Voor chronisch zieke kinderen thuis werden
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1.500 kinderen bezocht en dat kost natuurlijk veel
geld. Daarom kan je ook een Gouden – Zilveren of
Bronzen vriend worden. Op de website kun je daar
meer over lezen.”

Steeds op zoek naar samenwerking
De afgelopen 20 jaar hebben heel wat vrijwilligers
aangetoond dat de Magic Care aanpak, zieke en
kwetsbare kinderen helpt met hun zelfvertrouwen.

Stichting Magic Care bestaat uit een groep goochelaars die middels magisch entertainment en workshops
kinderen ondersteunen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn. Dit is het oorspronkelijke bestuur bij de
oprichting.

Website met donatiemogelijkheden
Marlies Greve: “Op onze sterk verbeterde website
www.magiccare.nl staan op de beginpagina enkele foto’s en een 1,5 minuten durend promoﬁ lmpje
om snel een indruk te krijgen van onze stichting.
Missie, visie en methoden en toegang tot geweldige instructieﬁ lmpjes. Maar ook onze leden die zich
vrijwillig inzetten staan op de website, al moet die
lijst nog worden aangevuld. Er is de mogelijkheid
om eenvoudig donaties te doen voor o.a. de (reis)
kosten die we moeten maken en materialen voor
de kinderen waaronder goocheldoosjes, diploma’s
en goochelstokken. Per jaar worden ongeveer

“Onze aanpak draagt bij aan zowel de geestelijkeals emotionele ontwikkeling van kinderen. En niet
onbelangrijk: kinderen ervaren heel veel plezier
als ze mogen goochelen.”, besluit de terecht trotse
voorzitster. “Om nog meer kinderen in het zonnetje
te kunnen zetten en te helpen waar wij kunnen,
zijn wij continu op zoek naar nieuwe uitdagingen,
samenwerkingen en vooral donateurs om ons de
volgende 20 jaar nog meer te kunnen inzetten
voor het kwetsbare kind, zowel nationaal als internationaal. Want een onbezonnen jeugd gunnen
wij toch elk kind?”
Wil je meer weten over de stichting Magic Care en
hun magische werkwijze? Ga dan naar de website www.magiccare.nl of neem contact op met de
stichting. Later dit jaar zullen er jubileumactiviteiten worden bekendgemaakt naar aanleiding van
het twintigjarig bestaan, zodra de corona-omstandigheden dat toelaten, maar daarover later meer.

www.magiccare.nl/info@magiccare.nl
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