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De magie van het geven



De VisiteClownsbezoeken zijn in 2020 anders gelopen 
dan we hadden gehoopt en verwacht. Ook wij werden 
als stichting met het Corona virus geconfronteerd en 
datgeen wij het liefste doen werd afgeremd: op bezoek 
komen bij mensen en contact van dichtbij maken. 
Zorginstellingen gingen op slot en zelfs nabije familie kon 
niet meer op bezoek komen. Geplande afspraken werden 
afgezegd en naar een langere termijn verschoven.

Een bijzonder jaar

Creatief
Direct na de eerste lockdown, half maart al, wisten wij een manier te vinden om juist nu toch iets te 

kunnen betekenen voor ouderen en mensen met een beperking: raambezoeken!

Getogen met emmers, sponzen, raamstiften en rode neus op, gingen onze clowns op pad om voor 

de ramen te spelen. Dit leverde prachtige momenten op en gaf veel voldoening. In totaal hebben 

we kosteloos 101 bezoeken kunnen brengen dankzij sponsors en fondsen. Daarvoor zijn wij heel 

dankbaar. Zo konden wij snel inspelen op de acuut groeiende behoefte aan aandacht en contact.



In de zomer mochten we in enkele gevallen toch binnen spelen waarbij vooraf goede afspraken 

gemaakt werden tussen onze clowns en de zorginstelling.

Het Corona virus weerhield ons er helaas van het nieuwe project Creatief met clowns uit te 

voeren. Dit project werd in  2019 voor de eerste keer met groot succes uitgevoerd. Inmiddels 

heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden waar naast de zorginstelling zelf ook de 

Universiteit van Maastricht bij betrokken is geweest. Het is een succesvol project gebleken. 

Doordat het project gedurende zes aaneengesloten weken plaatsvindt, leren de clowns en 

bewoners elkaar kennen. Hierdoor ontstaat er verbinding en vertrouwen. Het effect daarvan 

op bewoners is dat hun eigen, oorspronkelijke identiteit weer meer naar voren komt en er 

eerder ruimte voor spel, plezier en ontspanning ontstaat. Wij zijn van plan dit jaar één of 

meerdere keren dit project uit te voeren en hopen hiervoor sponsors te kunnen vinden.

Doordat onze clowns een online hygiëne 

Covid-cursus volgden waren zij op de 

hoogte van de laatste hygiënemaatregelen. 

Met deze kennis konden zij bij een instelling 

binnen spelen en zodoende zorgen voor 

een optimale bescherming voor henzelf en 

de kwetsbare doelgroep.



Nog meer goed nieuws
Onze nieuwe website ging afgelopen najaar online. In een verfrissend nieuw clowns jasje, passend 

bij deze tijd. Nieuw op de site zijn de sponsorpakketten. Met hulp van sponsors en donateurs 

hopen we in 2021 weer bezoeken te kunnen aanbieden tegen een gereduceerd tarief. Daarnaast 

willen we meer informatiebijeenkomsten binnen zorginstellingen gaan realiseren, waarbij we 

familieleden en zorgpersoneel gaan betrekken. Doel daarvan is uitleg geven van ons werk en wat 

het kan bijdragen in het dagelijks werk van verzorgenden. Bepaalde vaardigheden die de clowns 

tijdens hun werk inzetten, kunnen door verzorgenden toegepast worden, wat kan bijdragen aan het 

welzijn van ouderen en/of mensen met een beperking.

Het zachte najaar zorgde ervoor dat sommige zorginstellingen ervoor kozen geplande bezoeken van de 

clowns binnen om te laten zetten in een raambezoek buiten. Deze ervaringen hebben ervoor gezorgd 

dat de clowns er weer een specialisme bij hebben. Want het spelen op afstand, met een raam ertussen, 

vraagt weer hele andere vaardigheden van de clowns. In november vond een tweedaagse bijscholing 

plaats waarbij de clowns ervaringen hebben opgedaan in het spelen op 1,5 meter afstand.

2020 was een jaar waarin we niet stil hebben 

gestaan en waar het telkens weer zoeken was naar 

mogelijkheden iets te kunnen betekenen voor onze 

doelgroep. Een jaar waarin we uitgedaagd werden 

om op een andere manier ons werk te kunnen 

blijven doen en zoals de clown zou zeggen; 

het was een interessant jaar!

Kortom:
Het was een 
interessant jaar!



De neus vooruit
Ondertussen zijn we aan het kijken hoe ook wij meer aan kunnen 

sluiten bij de digitale wereld en persoonlijke korte bezoeken 

online kunnen aanbieden. Daarbij valt te denken aan speciale 

gelegenheden zoals een verjaardag of jubileum. Een video 

boodschap op maat gemaakt.

Vooruitblikkend op 2021 hopen we natuurlijk weer bij instellingen 

binnen op bezoek te mogen komen. Als er één ding is, wat we van 

deze hele pandemie hebben geleerd, is dat nabijheid en fysiek 

contact van levensbelang is! En laten we daar nou net goed in zijn!

Bedankt voor uw steun
Dankbaar zijn we voor een aantal fondsen en sponsoren, die ons al toegezegd hebben een financiële 

bijdrage te zullen leveren in 2021, zodat wij bezoeken kunnen aanbieden tegen een gereduceerd 

tarief. Maar nog steeds geldt dat alle steun van harte welkom is!

Dankzij uw bijdrage hebben we afgelopen jaar mensen met dementie en mensen met een beperking  

een onbezorgd moment van aandacht, contact en plezier kunnen bezorgen. In een tijd waarin 

die behoefte extra groot was! Een mooie bijkomstigheid is dat ook zorgpersoneel deze vorm van 

ontspanning nodig had en onze bezoeken extra wist te waarderen. In het bijgeleverde overzicht kunt 

u zien wat mede dankzij uw hulp mogelijk is gemaakt in 2020.



Cijfers:

Januari t/m half maart 

21 bezoeken
Half maart t/m december

101 volledig gesponsorde 
raambezoeken 

D= Dementie VB= Verstandelijke beperking

Overige bezoeken in zorginstellingen

16 bezoeken en/of omgezette raambezoeken 

Totaal aantal 
bezoeken 
2020: 138

waarvan 12 D en 9 VB waarvan 63 D en 38 VB

waarvan 14 D en 2 VB
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