
Totaal aantal bezoeken: 197
Waarvan bezoeken aan mensen met dementie (D):  163

Waarvan bezoeken aan mensen met een verstandelijke 

beperking (VB): 34

Aantal clowns: 9
 

Gelderland

D36  VB4

Overijssel

D21  VB2
Zuid-Holland

D37  VB3
Utrecht

D42  VB1
Limburg

D0  VB0

Noord-Brabant

D1  VB0

Noord-Holland

D1  VB5
Friesland

D16  VB0

Zeeland

D0  VB6
Groningen

D5  VB3
Drenthe

D0  VB8
Flevoland

D4  VB2

VisiteClowns 2019 
De Magie van het Geven…

Feiten en cijfers 2019

Totaal mensen bereikt:
ruim 4530! Dit was ons nooit gelukt 

zonder de hulp van fondsen 

en sponsoren. Stichting 

VisiteClowns wil u dan ook 

hartelijk danken voor uw 

bijdrage!



Hulp van fondsen en sponsoren

Door de hulp van fondsen en spon-

soren konden we voor het derde jaar 

weer bezoeken aanbieden tegen een 

gereduceerd tarief. We kiezen bewust 

elk jaar om ook nieuwe verpleeghui-

zen en zorginstellingen te bezoeken, 

zodat zij kunnen kennismaken met 

het bijzondere en mooie werk van de 

VisiteClowns. Hoe bijzonder en mooi 

is het dat elk VisiteClownsbezoek 

blijft verrassen en ook inspirerend 

Wat ging goed, wat kon beter? 

We zijn als organisatie in 2019 nog  

efficiënter gaan werken en hebben 

wederom een professionaliserings-

slag gemaakt. De organisatiestruc-

tuur is professioneler gemaakt. Met 

een directeur, administratieve onder- 

steuning, nieuwe bestuursleden 

en drie nieuwe clowns zijn we een  

bloeiende organisatie.

Het realiseren van geplande bezoe-

ken volgens de aanvragen ging over 

het algemeen heel goed. We krijgen 

steeds meer ervaring en konden zo 

met specifieke wensen van fondsen 

beter rekening houden. Bijvoorbeeld 

wanneer er gevraagd werd om bepaal-

de plaatsen of locaties te bezoeken.  

Ook dit jaar hebben we zoveel  

mogelijk aan wensen/verwachtingen 

van de fondsen voldaan. 

In 2019 heeft de stichting een nieuw 

project voor dagbestedingen voor 

Blik op de toekomst!

2019 was in vele opzichten een fantas-

tisch jaar voor onze stichting omdat we 

veel mensen hebben kunnen bereiken 

met ons werk. We hopen van 2020 weer 

zo’n prachtig jaar te kunnen maken! 

Het komende jaar willen we hetzelfde 

aantal bezoeken mogelijk maken en het 

project “Creatief met Clowns” weer uit-

zetten. Kunst in de zorg blijkt belangrijk 

voor mensen met dementie en mensen 

met een verstandelijke beperking. Het 

is een groeiende behoefte, daarom wil-

len wij nog meer kwetsbare mensen in 

de zorg kunnen gaan bereiken. 

Tijdens deze evaluatie worden we 

onverwacht geconfronteerd met de 

coronacrisis en -maatregelen. Als 

stichting wilden wij de verpleeghui-

zen en zorginstellingen direct helpen 

en een hart onder de riem steken. We  

hebben daarom in zeer korte tijd het 

project “RaamVisiteClown” ontwikkeld 

is voor familie en personeel. Zo heb-

ben we in 2019 meer bezoeken in de 

provincies Flevoland en Zuid-Holland 

gerealiseerd, waardoor ons werk en 

onze naamsbekendheid daar zeker is 

toegenomen. 

mensen met dementie opgezet, het 

“Project Creatief met Clowns”. Dit 

project heeft met veel succes acht we-

ken op een dagbesteding haar eerste  

voetafdruk gezet. Creatief met Clowns 

is zeer interessant, innovatief en uniek  

in Nederland. We willen dit project, 

naast de reguliere VisiteClownsbe-

zoeken, verder gaan ontwikkelen en 

innoveren. Het project biedt veel 

mogelijkheden voor de mensen met 

dementie op dagbestedingen. Het is 

anders van opbouw en methodiek, 

waaruit blijkt dat wij als stichting een 

visie hebben op de behoefte van wel-

zijn voor mensen met dementie. Met 

onder andere dit project willen we 

de kwaliteit van welzijn voor mensen  

met dementie naar een ander niveau 

tillen. Om dit te realiseren hebben we 

ook hiervoor fondsen en sponsoren 

nodig.

en in uitvoer gebracht. Dit betekent 

een andere, nieuwe werkwijze waarbij 

de clown buiten op visite komt met  

emmer, water, spons en zeem. De clown 

kijkt naar binnen en de mensen kijken 

naar buiten. Deze werkwijze wordt 

erg enthousiast ontvangen door de  

verpleeghuizen en zorginstellingen. Wij  

zijn trots op onze clowns omdat ze 

zich flexibel en initiatiefrijk opstellen! 

We hopen dat de fondsen ons zullen  

steunen om ook dit project te kunnen 

financieren.

Bedankt voor uw steun!

Stichting VisiteClowns is ontzettend 

dankbaar voor uw steun. Dankzij uw 

bijdrage hebben we kwetsbare mensen 

in de zorg een onbezorgd moment van 

aandacht, contact en plezier kunnen 

geven. In het bijgeleverde overzicht 

kunt u zien wat mede dankzij uw hulp 

mogelijk is gemaakt in 2019!

De VisiteClownsbezoeken zijn in 2019 weer zeer goed verlopen. 
We hebben ons gestelde doel van 200 bezoeken in 2019  nagenoeg 
kunnen realiseren. Daarmee hebben we meer dan 4500 kwetsbare 
mensen in de zorg in het zonnetje kunnen zetten en voor vele, vele 
blije momenten kunnen zorgen. Als stichting zijn we hier ontzet-
tend blij mee en we bedanken alle fondsen en sponsoren heel erg 
voor hun steun.


