
VisiteClowns
De Magie van het geven!



Het project VisiteClowns 2021 verloopt anders dan anders. Anders is in ons 
geval niet gelijk negatief. Wij denken graag mee met zorgorganisaties om een 
passende wijze te vinden om de bewoners en cliënten even uit hun isolement 
te halen. Want juist in de tijd waarin wij op dit moment leven, is dat heel belan-

De clowns brengen een bezoek op basis van improvisatie 
en kijken waar contactmogelijkheden liggen. Afhankelijk 
van de spelimpulsen die bewoners teruggeven, gaan zij
op zoek naar contact en bewegen mee met de bewo-
ner. Dit heeft als gevolg momenten van blijdschap,
ontroering en verbinding.

Hulp van fondsen en sponsoren

Door de hulp van fondsen en sponsoren konden wij dit halve jaar vele bezoeken 
aanbieden tegen een gereduceerd tarief. Het is ons weer gelukt om vele nieu-
we verpleeghuizen en zorginstellingen te bereiken. Ook door ons uitgebreidere 
assortiment aan bezoeken. Waar wij niet naar binnen mogen of kunnen, gaan 
wij buiten aan de slag om ons doel te bereiken. De Stichting VisiteClowns wil 
een lichtpuntje brengen in de duisternis door er toch te zijn voor mensen met 
dementie en/of een verstandelijke beperking.

Wat ging goed, wat kon beter?

We zijn als organisatie in 2021 gaan 
omdenken en hebben hierdoor vele 
mensen een stukje contact gegeven 
in plaats van eenzaamheid. Een aan-
tal bezoeken is verplaatst naar het 
tweede halve jaar omdat er bij vele 
zorginstellingen nog een (begrijpeli-
jke) angst voor corona heerst. 
Door corona hebben wij regel-
matig te maken gehad met ziekte 
en clowns/ mensen/ instellingen 
die in quarantaine zaten waardoor 
geplande bezoeken niet altijd door 
konden gaan.
We vinden het belangrijk om ons 
werk meer te verbinden met de zorg, 
omdat de zorg aan/voor de mensen 
met dementie en een verstandelijke 
beperking daar meerwaarde aan zal 
ontlenen. 

Blik op de toekomst!

Dit halve jaar was in vele opzichten een fantastisch half jaar maar vooral een 
bevlogen  half jaar. We hopen zo door te mogen gaan en weer zo’n prachtig 
half jaar te kunnen maken! Corona zorgt voor uitdaging en omdenken. Voor de 
mensen/ cliënten die verblijven in de zorginstellingen hopen wij van harte dat 
de bezoeken weer intern plaats mogen en kunnen vinden. Want de directe inter-
actie en aanrakingen doen nog meer voor het geestelijk welzijn van de mensen.

BEDANKT VOOR UW STEUN!

Stichting Visite Clowns 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.

Doordat wij regelmatig niet naar bin-
nen konden, werd er meer gevraagd 
van het personeel. Hierdoor is het 
personeel meer betrokken en neemt 
meer de tijd om bij de bewoners te 
gaan zitten. De positieve reacties 
was op de gezichten van de mensen 
af te lezen.

Bedankt!
Dit was ons nooit gelukt zonder de hulp van fondsen en spon-
soren. Stichting VisiteClowns wil u dan ook hartelijk danken 

voor uw bijdrage!


