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Marlies Greve

"HET STOKJE"

Mijn naam is Marlies Greve, 
60 jaar. Gelukkig getrouwd 

met John van der Zalm en zeer 
trots op mijn kinderen. Ik ben in 
Voorschoten geboren en getogen. 
Veel mensen in Voorschoten kennen 
mij van mijn werk als speltherapeut 
& sprookjesgoochelaar Carlijn 
of als trouwambtenaar. Mijn 
werkzaamheden als speltherapeut/
trainer (met een eigen spelmethodiek) 
en voorzitter van twee mooie 
stichtingen (www.magiccare.nl en 
www.pertolongan.nl) zijn minder 
bekend. 

Graag wil ik meer vertellen over één 
van deze stichtingen: Magic Care, 
waar mijn werk als goochelaar en 
speltherapeut bij elkaar komt.

Goochelles aan kwetsbare kinderen: 
het zelfvertrouwen schiet omhoog
De stichting Magic Care, waarvan ik 
voorzitter, ben werd twintig jaar gele-
den opgericht op initiatief van mij en 
vier collega’s. Ze telt inmiddels ruim 
45 leden. Onze doelstelling is om 
kinderen, die door ziekte, handicap 
of door een vervelende thuissituatie 
in de problemen zijn gekomen, door 
middel van goochelen te ondersteu-
nen. De nadruk ligt hierbij op het op-
doen van een positieve ervaring èn 
het versterken van veerkracht.

Het is voor de goochelaars van Magic 
Care stimulerend om juist voor deze 
kinderen iets extra’s te kunnen doen, 
waardoor zij trots zijn op hun eigen 
kunnen. De goed getrainde gooche-
laars treden met liefde belangeloos 
op (‘ons salaris is de lach op het ge-
zicht van de kinderen’) en maken de 
kinderen met plezier deelgenoot van 
hun geheime goochelaarsgenoot-
schap. 

Niet de Magic Care goochelaar, maar 
het kind staat in het middelpunt van 
de belangstelling en dát is één van de 
grondprincipes van Magic Care. Onze 
goochelaars treden al jaren frequent 
in teams op bij ziekenhuizen zoals het 
Willem-Alexander kinderziekenhuis 

(LUMC) of het Juliana Kinderzieken- 
huis (HAGA), maar ook bij Villa Par-
does, Playing For Succes, Oranjehui-
zen en vele andere patiëntenvereni-
gingen.

Een specifieke training voor deze 
specifieke doelgroep 
Een uitgebreide kennismaking, trai-
ning en stage staan op het program-
ma voor goochelaars die zich bij 
Magic Care aanmelden. De artiesten 
leren dat juist het contact maken met 
de kinderen van be-
lang is, door zich zo 
goed mogelijk pro-
beren in te leven in 
de situatie van het 
kind. Pas als die aan-
sluiting er is, dan kan 
het kind kennisma-
ken met onze won-
derlijke goochel-
kunst. 

Vluchtelingen uit 
Oekraïne
We worden allemaal 
geraakt door de gro-
te stroom van vluch-
telingen die vanuit 
Oekraïne Nederland 
in stromen. De goochelaars van Ma-
gic Care hebben al veel ervaring in 
AZC’s en gaan vanaf april 2022 in 
diverse opvangcentra aan het werk 
om deze kinderen te ondersteunen. 
Met tolken worden er voorstellingen 
en workshops gegeven. Hiervoor 
worden met spoed speciale goo-
cheldoosjes gemaakt met een Oekra-
iense handleiding. 

Als deze kinderen enkele goochel-
trucs leren en het daarna vol trots 
kunnen laten zien aan hun ouders, 
dan heeft op dat moment het kind 
weer de regie over datgene wat er ge-
beurt. In plaats van een ‘Kijk eens hoe 
zielig ik ben’ wordt het ‘Kijk eens wat 
ik kan!’”

Steeds op zoek naar samenwerking
Vrijwillig en geheel onbaatzuchtig 
delen de Magic Care goochelaars hun 
goochelvaardigheden met kwetsbare 
kinderen. Nogmaals wil ik benadruk-
ken dat aan de kinderen wordt ge-
leerd om zich te focussen op wat zij 
wèl kunnen. 

De afgelopen 20 jaar hebben heel wat 
vrijwilligers aangetoond dat de Magic 
Care aanpak, zieke en kwetsbare kin-
deren helpt met hun zelfvertrouwen.
 
Onze aanpak draagt bij aan zowel de 
geestelijke- als emotionele ontwik-
keling van kinderen. En niet onbe-

langrijk: kinderen ervaren heel veel 
plezier als ze mogen goochelen. Om 
nog meer kinderen in het zonnetje te 
kunnen zetten en te helpen waar wij 
kunnen, zijn wij continu op zoek naar 
nieuwe uitdagingen, samenwerkin-
gen en vooral donateurs om ons de 
volgende 20 jaar nog meer te kunnen 
inzetten voor het kwetsbare kind, zo-
wel nationaal als internationaal. Want 
een onbezonnen jeugd gunnen wij 
toch elk kind?”

Wil je meer weten over de stichting 
Magic Care en hun magische werk-
wijze? Ga dan naar de website www.
magiccare.nl of neem contact op met 
Marlies Greve (info@magiccare.nl) 


