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Beste lezer(es),
Inmiddels zitten we middenin het jubileumjaar van onze mooie stichting Magic
Care. We hebben dit onder andere gevierd met een prachtig congres in juni -
met als eregast de beroemde psycholoog en goochelaar Richard Wiseman èn
de start van een eigen podcast ‘The Magic Channel’.
Dan is er nog onze speciale jubileumactie: duizend Oekraïense
vluchtelingenkinderen mogen dit jaar leren goochelen volgens onze Magic Care
methode, dit is in volle gang. 
Om onze stichting op de kaart te zetten hebben we met medewerking van de
topgoochelaars Rob & Emiel een mooie jubileumstunt uitgevoerd, deze willen
we u in deze nieuwsbrief graag laten zien.
En ondertussen gaan alle ‘gewone’ magische activiteiten ook nog door, met als
resultaat honderden trotse kinderen die in korte tijd iets geleerd hebben wat
hun zelfvertrouwen versterkt. En dat is pas echte magie!

 
Hartelijke groet,

Marlies Greve (voorzitter)

Wonderbaarlijke jubileumstunt
door Rob en Emiel

Op het 20-jarig jubileum van Stichting Magic Care verrast het Illusionistenduo Rob &
Emiel onze stichting met een elektrische auto van Leaseplan om nog meer kinderen te
kunnen bezoeken in ziekenhuizen of opvang.
De auto wordt op bijzondere wijze tevoorschijn getoverd op een lege parkeerplaats bij het
stadion van ADO Den Haag, terwijl de vrijwilligers van Stichting Magic Care er omheen
staan! 
Het is geen video-editing! Je kunt zien dat de stunt in één take is opgenomen!
Met dank aan LeasePlan, ADO Den Haag, projectleider Charly Crama, cameraman David Huizinga,
illusionistenduo Rob en Emiel, showgirls Ashley Zaat en Jill Tjin Asjoe, Caspar Boendermaker en alle
vrijwilligers van Stichting Magic Care

Klik op een van deze links om het filmpje te zien:
https://magiccare.nl/rob-en-emiel-onthullen-de-magiccare-
https://www.youtube.com/watch?v=c2JhkhsAw08&t=6s

Goochelen
voor Oekraïense vluchtelingenkinderen

Onder de bezielde leiding van Magic Care goochelaar Beer van Muiswinkel zijn er sinds
mei inmiddels zo’n vijftien voorstellingen gegeven aan kinderen die het oorlogsgeweld in
Oekraïne zijn ontvlucht en hier in Nederland verblijven. Groepen kinderen (en hun
aanwezige ouders) kunnen genieten van een ontspannende voorstelling en de
daaropvolgende workshop, waar ze met behulp van goocheldoosjes – met handleidingen
in de eigen taal- en een aanwezige tolk het Magic Care goocheldiploma konden behalen!

Podcast Magic Care
Magic Care goochelaar Wil Hendriks maakt met charme en bevlogenheid podcasts voor
onze stichting. In deze Podcasts, The Magic Channel, passeren gasten die een link
hebben met magie en met Magic Care. In de afwisselende en mooie afleveringen krijgt de
luisteraar een beter beeld van de gast en zijn/haar relatie met magie en Magic Care.
De Podcasts zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en ook op onze
website via onderstaande link:
https://magiccare.nl/podcast/

In ontwikkeling: Goochelen als contact- en
afleidmiddel in het ziekenhuis

Stichting Magic Care werkt al twintig jaar om kwetsbare kinderen te ondersteunen middels
goochelen. Eén van de doelgroepen waar Magic Care zich op richt zijn kinderen die
tijdelijk of langdurig ziek zijn. We werken samen met patiëntenverenigingen en zeven
ziekenhuizen. Door een kwetsbaar kind te leren goochelen, leren we hem/haar een hobby
wat een ander niet kan. Dit zet het kind in zijn/haar kracht en geeft het zelfvertrouwen. De
methodiek blijkt in de praktijk goed te werken. Om nog meer kinderen te kunnen bereiken,
zijn er al vergaande plannen om een programma op te zetten die medische pedagogisch
medewerkers, artsen e.a. traint om goochelen in te zetten als contact- en afleidmiddel. 
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