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Een beeld van de werkelijkheid
In de begintijd van Stichting CliniClowns Nederland speelden de CliniClowns 

alleen voor ernstig zieke kinderen, op afdelingen Oncologie. Inmiddels heeft 

het werkterrein van CliniClowns zich enorm uitgebreid. Zo’n vijf jaar geleden 

constateerden we dat kinderen steeds minder en steeds minder lang in het 

ziekenhuis liggen. Bovendien deden wij niets voor kinderen met een lichame-

lijke of verstandelijke handicap. Omdat wij ook zieke kinderen thuis of kinderen 

met een beperking  verrassende en intensieve CliniClowns-momenten wilden 

laten beleven, hebben wij onze dienstverlening aangepast en uitgebreid, met 

producties als de CliniClowns Scholentour, CliniClowns in Concert, de CliniClowns Theatertour en het 

CliniClowns Klein Zintuigen Orkest.

Dit jaaroverzicht probeert een beeld te geven van de breedte van ons werk. U leest over de clowns die 

kinderen in ziekenhuizen en revalidatiecentra bezoeken. We vertellen u meer over de Speelkoffer, de Theater-

tour en Neuzenroode.nl en we laten u zien wat de nieuwe show en voorstelling van de CliniClowns Scholen-

tour inhouden, in woord en beeld. Misschien ontoereikend om de verwondering en de beleving van kinderen, 

clowns, ouders en andere betrokkenen op u over te brengen. Maar hopelijk wel toereikend om u te laten zien 

hoe belangrijk ons werk is en hoe belangrijk u als donateur daarin bent.  Want u maakt ons bijzondere werk 

mogelijk, samen met ouders, pedagogisch medewerkers, zorgbegeleiders, scholen, bedrijven, serviceclubs.  

Dankzij u waren we in staat ruim 725.000 kindcontacten*) te realiseren, 125.000 boven de doelstelling die we 

hadden geformuleerd. Daarvoor wil ik u namens onze CliniClowns en medewerkers op kantoor heel hartelijk 

danken. Maar vooral wil ik u bedanken namens al die kinderen met een ziekte of handicap, die dankzij u hun 

beperkingen even kunnen vergeten. 

*) Een kindcontact staat 

    voor 10 minuten contact    

    tussen clown en kind.Directeur CliniClowns Nederland

Stichting CliniClowns Nederland 

Postbus 1565, 3800 BN Amersfoort 

www.cliniclowns.nl 

info@cliniclowns.nl 

Tel. 0900 3030300 

(€ 0,10 p.m.) 
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» Totale inkomsten € 13.196.462

     waarvan € 11.933.026 aan inkomsten uit 

     eigen fondsenwerving

  
» Totale kosten € 13.137.132, verdeeld 

     als volgt:

» Besteed aan doelstelling € 8.980.373

» Voorlichting € 1.093.456

» Kosten eigen fondsenwerving € 2.232.811

» Beheer en administratie € 785.133

» Overig € 45.359 

Cijfers
Magische trein

In 2010 sloegen 

CliniClowns en SBS6 

tijdens de decembermaand 

de handen ineen met als doel 

het werven van donateurs en 

het vergroten van de naamsbekend-

heid van CliniClowns. In een clip met een 

magische kersttrein zijn alle bekende gezichten van SBS6 

te zien. Zij roepen op om het kerstgevoel en de lach van 

CliniClowns naar heel Nederland te brengen, en in het 

bijzonder naar kinderen voor wie gezondheid niet zo 

vanzelfsprekend is. De directe wervingsoproepen lever-

den 150 nieuwe donateurs op en tijdens de hele 

campagneperiode werden 8.098 nieuwe donateurs 

genoteerd. De campagne droeg vooral bij aan 

de naamsbekendheid van CliniClowns: de 

spontane bekendheid steeg in deze 

periode van 9 naar 16%.

462

>>>  In 2010 zijn er 552 acties aangemeld, die in totaal € 596.951,- hebben opgebracht.
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Wat: Bij CliniClowns op Bezoek 

is er één op één contact 

tussen kind en clown. De 

CliniClowns kijken naar de 

behoefte van het kind en 

stemmen hun spel daarop af. 

Het kind heeft de regie en 

bepaalt waar het spel over 

gaat. Elk bezoek wordt voor-

bereid met de pedagogisch 

medewerker van het zieken-

huis of de zorginstelling.

Wie: Voor kinderen met een 

ziekte of handicap.

Waarom: Door het unieke spel 

en de bijzondere, nabije vorm 

van contact zorgt CliniClowns op 

Bezoek ervoor dat het kind even 

kan vergeten dat het ziek is. 

Waar: Ziekenhuizen en 

andere zorginstellingen.

CliniClowns op Bezoek

>>>  In 2010 verscheen weer een   
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Kluts en Klets

C lown Kluts (Anneke van 
der Molen) voelde zich 
als klein meisje al aan-

getrokken door clowns. 
Nadat ze een pro-

gramma zag over de omscholing 
van Jo Toonen tot CliniClown wist 

ze het zeker: dít is het!  
Vele jaren, trainingen en work-
shops later kruipt ze sinds vorig 
jaar in de huid van CliniClown 

Kluts. ‘Kinderen en ouders 
een moment geven dat 

ze zich gezien voelen, 
kortom: mensen raken, 
en ook zelf geraakt 
worden, dat is zo 

waardevol. Daar zet 
ik elke keer met 

plezier mijn neus 
voor op.’

>>> InIKlets
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In 2010 kwamen er zes nieuwe 

clowns bij, waardoor het totaal aan-

tal clowns nu 66 is. Even voorstellen: 

Pantalon (Benoît Chezeaux), Pom 

(Ellen ter Braak), Holala (Laurence 

Quetel), Plip (Ralf Silvius) en Klets 

& Kluts (Mayke van Klaveren en 

Anneke van der Molen). 

Nieuwe clowns

Resultaten 2010
In 2010 bezochten we 101 instellingen, 

waarvan 94 ziekenhuizen, 2 hospices, 

4 revalidatiecentra en 1 mytylschool. We 

hadden 90.000 kindcontacten gepland en 

konden er 84.996 realiseren. Rapportcijfer 

van kinderen en ouders? Een 8,8! 

Hallo lieve mensen van 
CliniClowns,

Ik ben Cas en ik ben ander-
half jaar oud. Ik ben nu 
thuis van negen weken 
Sophia Ziekenhuis en wil 
even laten weten dat ik 
samen met papa en mama 
een enorme fan van jullie 
ben. Ik keek elke week enorm 
uit naar de dinsdag, de dag 
dat jullie op de afdeling 
kwamen om ons een beetje 
op te vrolijken.  

Doei, doei… tot volgende 
week!

Liefs Cas Machielse

 ni euw CliniClowns-bee ldj e ,  te b este llen via de web site :  www.c lini c lowns .n l 

Clowns op 
bezoek
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Wat : Het CliniClowns Klein Zintuigen 

Orkest  verzorgt muzikale voorstel-

lingen voor kinderen van 0 tot 

19 jaar met een verstandelijke of 

meervoudige handicap en/of gedrags-

problemen. Door de speciale opzet 

ontstaan intensieve contactmomen-

ten tussen kind en clown.

W! " m: Muziek is een taal die 

iedereen spreekt en een uitstekende 

ingang om contact te maken met de 

kinderen. Het contact dat ontstaat  

kan groots zijn (kinderen spelen 

mee met instrumenten) maar ook 

heel klein (een kind dat z'n hand 

ontspant).

W! r: Bij instellingen die dag-

besteding bieden aan deze kinderen.

# e: Gedurende ongeveer 30 minuten 

worden de zintuigen van de kinderen 

op verschillende manieren geprikkeld. 

Het CliniClowns Klein 
Zintuigen Orkest

        >>>  Het aanta l structure le  donateurs steeg in 2010 van 197 .467 naar  207 .959.  

Klein 
Zintuigen 

Orkest

K    nallende kleuren kun 

je horen, het woord 

zegt het al. De wind 

kun je voelen, en 

met  wapperende voel-de-wind-

doeken kun je hem ook zien. 

Luister naar het geluid van klep-

perende  sleutelbossen en voel de 

koelte van het metaal. Ritmisch 

meebewegen op zachte, zwoele, 

zinderende muziek… Dat is wat 

het CliniClowns Klein Zintuigen 

Orkest biedt.

Kleur kun 
je horen!
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Resultaten 2010
In 2010 bezochten de vier verschillende orkestjes 53 
locaties. Er waren 11.000 kindcontacten gepland en we 
konden er 9.831 realiseren. Het rapportcijfer dat we 
van de instellingen kregen was een 8,7.

Beste CliniClowns,

Graag wil ik jullie ontzettend 
bedanken voor jullie bezoek aan de 
instelling 'Bartiméus'. 
Thomas, Michelle en Arvid hebben 
zichtbaar genoten van de geweldige 
voorstelling. 

Nogmaals dank daarvoor. 

Met vriendelijke groet,

Pieter Swager
Woonbegeleider van Bartiméus
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Wat: De CliniClowns Theatertour 

is een rondreizende voorstelling 

waarin de zintuiglijke belevingen 

horen, zien, ruiken, proeven en 

voelen centraal staan.

Wie: Voor kinderen met een 

meervoudige handicap of een 

(licht) verstandelijke handicap en 

hun gezin. Dankzij de CliniClowns 

Theatertour kunnen ook deze 

kinderen samen met hun gezin 

een dagje uit en genieten van 

bijzondere theatermomenten.

Waar: De CliniClowns Theater-

tour was te zien in de regio’s 

Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, 

Utrecht, Deventer en Drachten.

Hoe: De voorstelling is afgestemd 

op de belevingswereld van kin-

deren met een verstandelijke han-

dicap. Ook zijn er voorzieningen 

die aansluiten bij hun behoeften.

De CliniClowns Theatertour

        >>>  CliniClowns was in 2010 h et sterkste merk onder de go ede do e len (Brand Ass et  
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Beste Clini Clowns,

Afgelopen zomer mochten Jeroen en ik 
ervaren hoe geweldig het is om de Theatertour 
van CliniClowns mee te maken. Een erva-
ring waar geen woorden voor zijn. Jeroen 
heeft 2,5 uur alleen maar genoten en wij 
niet minder! Prachtig om te zien hoeveel 
respect er voor de kinderen is. De clowns 
zijn niet grappig om het grappig zijn, 
maar cijferen zichzelf helemaal weg. Dat 
ene kind, dat telt. Geen mooie woorden 
of blikken vol mededogen, maar respect, 
prachtige muziek en sprankelende 
vrolijkheid! Alles was tot in de puntjes 
verzorgd. Een onvergetelijke ervaring 
en een bijzondere dag die me tot de 
dag van vandaag nog steeds raakt!

Groetjes van Henny en Jeroen

Een dag met een gouden randje!

e
ntjes 
ng 

!

hoeveel 
lowns 
zijn, 
eg. Dat 
rden 
espect,

Plip

Resultaten 2010 
In 2010 is op zes verschillende locaties gespeeld 

gedurende 16 weken. In totaal werden 140 voorstel-

lingen gegeven. Zo’n 7.000 kinderen uit de doelgroep 

hebben de voorstelling bezocht. We hadden 123.840 

kindcontacten gepland en konden er – mede via de 

cd en dvd die achteraf werd gestuurd – maar liefst 

166.625 realiseren. En als rapportcijfer kregen we van 

de kinderen en ouders een 9,1!
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Wat: CliniClowns Neuzenroode.nl  

is de interactieve online belevings-

wereld van CliniClowns. Dankzij 

onze aanwezigheid op internet 

kunnen we afleiding en plezier 

bieden aan kinderen met een lang-

durige ziekte of handicap op het 

moment dat ze dat zelf willen.

Hoe: Kinderen kunnen zich gratis 

aanmelden voor de besloten web-

site Neuzenroode.nl. De kinderen 

hebben live webcamcontact met 

elkaar en met de CliniClowns. 

Naast chatten en webcammen 

kunnen de kinderen onder 

meer clownsfilmpjes 

bekijken, spelletjes 

doen, de krant lezen 

en het forum 

bezoeken. 

CliniClowns Neuzenroode.nl

           

I n november kwamen bijna tweehonderd 
Neuzers naar de grote Neuzenroode 
Clubdag, waar kinderen en clowns elkaar 

konden ontmoeten. Na een swingende 
opwarmer van Neuzenroodes eigen Villa 
Pret Band verdeelden de kinderen zich over 
een aantal workshops: tv, radio of een 
magazine maken. Wie geen zin had in 
een workshop, kon zich ook laten schmin-
ken, een karikatuur laten maken, met de 
CliniClowns Speelkoffer spelen of gewoon 
gezellig kletsen. De dag werd afgesloten 
met een optreden van Thomas Berge en 
de Villa Pret Band. Ook voor 2011 staat dit 
superfeest op het programma.

nderderderr

     Resultaten 2010  

         In 2010 waren 3.250 kinderen aangemeld bij Neuzenroode.nl.  

           Naast de virtuele activiteiten vonden verschillende live events 

plaats, waaronder taarten bakken in een echte bakkerij en zweef-

vliegen boven de Noordoostpolder. Zo kregen kinderen de kans om 

de Neuzenroode-clowns in het echt te ontmoeten. In november vond 

de eerste Grote Neuzenroode Clubdag plaats. Via Neuzenroode.nl 

hadden we 135.000 kindcontacten gepland, het werden er 134.175 en 

het rapportcijfer dat we van de kinderen kregen was een 7,9.

elkelkelklkaaa

NaaNaaNaaa st ststs ccc

kunkunkunk nennennennen dedede

meemmeemeer cr cr cclowlowlownsfnsfnsfsfili

bekbekbekbekkkkkijkiijkijken,en,en,en spspspppellellelll etjetjetjeee

doedoedoeoen,n,n, dededede krakrakrakrakk ntntntnt lezlezlezlezenenenn

en en en en hethethethet fofofoforumrumrumum 

bezbezbezbezoekoekoeoeken.en.en.ne  
 

plaplaplaplaa

vlivlivvl eeegg

Clubdag werd knalfeest
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         >>> Donateurs waardeerden het werk van CliniClowns gemiddeld met een 8,2. 10/11

50x
taart!aart!

In oktober hebben alle Neuzen-
roode-clowns gezamenlijk hun 
verjaardag gevierd. Een groot 
aantal Neuzers kwam langs om 
dit feest mee te vieren. In de 
bakkerij van het ROC in Leusden
bakten ruim vijftig kinderen een 
verjaardagstaart en beleefden ze 
een vrolijke verjaardag!

Verjaardagstaart
Neuzen-
roode.nl

Populaire onderdelen op 
Neuzenroode zijn 

Het NeuzenNieuws,de krant van 
Neuzenroode en de tv-raket. 

Maar zonder enige twijfel 
is het populairste onderdeel: 

live webcammen met de clowns! 
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e onderdeel:
 de clowns!

Pantalon
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Wat: CliniClowns in Concert is 

een interactief popconcert voor 

kinderen van 8 tot 12 jaar met een 

langdurige ziekte en hun gezinnen 

of hun school.

Waarom: Door CliniClowns in 

Concert kunnen langdurig zieke 

kinderen, net als hun gezonde  

leeftijdsgenootjes, genieten van 

een concert, samen met hun fami-

lie en vrienden of klasgenootjes.

Waar: Op zes verschillende loca-

ties in Nederland.

Hoe: Door de intieme opzet ont-

staat een bijzonder muziekfeest 

met een kwalitatief hoogwaar-

dige meet & greet tussen de 

kinderen, de clowns en artiesten.

CliniClowns in Concert

        >>>  73 vri j  

Evenementen 

     Resultaten 2010  
         In 2010 werden zes concerten gegeven in zes 

verschillende regio’s. CliniClowns in Concert reist mee 
met het tentenkamp van de CliniClowns Theatertour in 
een opzet op kleinere schaal. Er stonden 10.000 kind-
contacten gepland maar we konden ruim het dubbele 
realiseren: 20.394 met een 8,9 als rapportcijfer.

        >>> 73
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 wi lliger s van het Rode Neuzenteam zetten zich in 2010 be lange loos in ti jdens evenementen. 12/13

O nder de naam CliniClowns Scholentour 
werden in 2010 twee voorstellingen 

verzorgd. ‘Alles kan’ is een interactief, muzikaal 
dagprogramma waarbij kinderen zelf, samen 
met clowns en muzikanten,een show maken 
en opvoeren. De CliniClowns bezoeken 
scholen voor langdurig zieke kinderen (LKZ) en 
mytylscholen, waar ze verrassende workshops 
verzorgen. Aan het einde van de dag laten de 
kinderen in een spetterende show aan elkaar en 
hun ouders zien wat ze in de workshops heb-
ben voorbereid.

E r was eens...’ is een interactieve voorstelling van 40 minuten 
voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) van 4 tot en met 

18 jaar, gebaseerd op een bekend sprookje. Drie clowns vervullen 
vaak verschillende rollen en geven kinderen de gelegenheid om te 
reageren. De liedjes en speelscènes worden ondersteund door een 
muzikant. Kinderen worden door de voorstelling uit hun school-
routine gehaald en gestimuleerd om te reageren op wat ze zien. 
Via ‘Er was eens...’ brengen we afleiding en plezier in de voor 
kinderen vertrouwde schoolomgeving.

Alles kan

Er was eens...

CliniClowns Scholentour

     Resultaten 2010  

         ‘Er was eens...’ wordt alleen nog maar op ZMLK-

scholen gespeeld, in 2010 op 22 locaties. De planning 

was om 10.000 kindcontacten te realiseren, we haalden 

er 6.754. Rapportcijfer: een 8,1! 

‘Alles kan’  zorgde in 2010 voor 44.478 kindcontacten, 

terwijl we er 25.000 gepland hadden. Met veel succes 

werden elf scholen bezocht. Rapportcijfer: een 8,6.
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Wat: De CliniClowns Speelkoffer 

is een clowneske koffer voor de 

momenten dat er geen CliniClown 

aanwezig is en kinderen met 

een ziekte of een handicap toch 

afleiding en plezier willen.

Waar: CliniClowns Speelkoffers 

staan in ziekenhuizen, revalidatie-

centra en hospices.

Hoe: De CliniClowns Speelkoffer is 

een levensgrote koffer die de fan-

tasie optimaal prikkelt, waardoor 

het kind zich in de wereld van 

CliniClowns waant. In elk laatje is 

wel iets spannends en 

verrassends te vinden: geluiden, 

spelletjes, een

clownsorkest, 

een interactieve 

lachspiegel, 

filmpjes en 

nog veel meer.

CliniClowns Speelkoffer

        >>>  CliniClowns h eeft 49 acti eve ambassadeurs  

100ste

> In 2010 is de honderdste 

Speelkoffer geplaatst. Hij staat 

in het Beatrix Kinderziekenhuis 

in Groningen.

> Kinderen spelen gemiddeld 

bijna 20 minuten met de 

Speelkoffer.

> Al 90% van de zieken-

huizen met een kinderafde-

ling heeft een Speelkoffer.

> Per maand spelen meer 

dan 25.000 kinderen 

met de Speelkoffer.
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     Resultaten 2010  

         Er staan nu in totaal 102 Speelkoffers 

in Nederland verdeeld over 95 zieken-

huizen, drie hospices en vier revalidatiecen-

tra. Voor 2010 stonden 244.000 kindcontac-

ten gepland, we realiseerden er 258.588. 

Rapportcijfer: 8,5.
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Ook in 2011 gaan we aan de slag 

voor kinderen met een ziekte of 

handicap en hun gezinnen en scholen.

aan de slag 

kte of 

holen.

Holala

»  CliniClowns Theatertour: we gaan 15 weken 

toeren om 133 voorstellingen te geven in zes regio’s: 

Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Deventer, 

Drachten 

» Met de CliniClowns Scholentour voorstelling ‘Alles 

kan!’ gaan we tien mytylscholen en LZK-scholen bezoe-

ken, waarmee we ongeveer 950 kinderen afleiding en 

plezier kunnen bieden. 

» Met de CliniClowns Scholentour ‘Er was eens…’ gaan 

we langs 22 ZMLK-scholen om 1.450 kinderen mee te 

nemen in een interactieve voorstelling.

» CliniClowns Speelkoffer: in 2011 willen we 15 nieuwe 

koffers plaatsen: tien koffers in ziekenhuizen en twee 

in revalidatiecentra. Daarnaast willen we de Speelkoffer 

ook specifiek voor verstandelijk 

gehandicapte kinderen (met even-

tueel ook een lichamelijke handicap) 

ontwikkelen. Afhankelijk van de snel-

heid van deze ontwikkeling worden de 

laatste drie koffers ongewijzigd gemaakt of 

specifiek voor verstandelijk gehandicapten.

» CliniClowns in Concert: tijdens 17 voorstellingen in 

de tent van de Theatertour (12 gezinsvoorstellingen en 

5 schoolvoorstellingen) willen we in contact komen met 

1.200 kinderen. 

» CliniClowns Klein Zintuigen Orkest: elk van de vier 

orkesten gaat 40 weken 1 dag per week door het land 

toeren om op die manier 160 kinderdagcentra te be-

zoeken en ongeveer 3.400 kinderen te ontmoeten. 

» CliniClowns op Bezoek: we willen wekelijks in-

stellingen blijven bezoeken en daarvoor willen we 

tien nieuwe clowns aannemen.

» Aantal kindcontacten: 850.000



           >>> Op www.clinic lowns.nl. kunt u ons complete jaarverslag bekijken en downloaden.

Gouden Neus 2010
Op 24 maart jl. vond de feestelijke 

uitreiking plaats van de Gouden, 

Zilveren en Bronzen Neus 2010, 

de onderscheidingen voor de 

meest bijzondere acties in 2010

ten bate van CliniClowns.

De verkiezing was spannender 

dan ooit: nadat maar liefst 6.308 

mensen hun stem hadden uitgebracht via 

de website, was het verschil tussen nummer 

1 en 2 slechts 62 stemmen.  Winnaar van 

de Gouden Neus werd uiteindelijk Radio de 

Buizerd. Dit internetradiostation draaide 

zes dagen lang 24 uur per dag  non-stop 

verzoek-nummers vanuit feestcafé Tante Trui 

in Assen. Vorig jaar won het radiostation al 

de Bronzen Neus. De Zilveren Neus is 

gewonnen door Luc Gilissen, die speciaal 

voor CliniClowns de Nijmeegse Vierdaagse 

liep, samen met zijn vader. De Bronzen Neus 

ging naar Fred en Ruud de Ram, die een

fietstour maakten langs 30 AH-XL winkels. 

In zes dagen fietsten ze 1.050 gesponsorde 

kilometers, waarmee ze maar liefst 12.390 

euro ophaalden voor CliniClowns.

Kom dan in actie voor 

CliniClowns! 

Kijk voor leuke ideeën 

op www.cliniclowns.nl/

actienieuws

>>> Wilt u meedingen naar

de Gouden Neus 2011?

 >>>          kOp www.clinic lowns.nl. kOp n ns n k

ddddddddddd

ggggggggggggggggggggggg

vovovovovovovovovovovovovovovv

lilillilililililiiliiepepepepepepepepepeeppepeepepee

gigigigigiggigigiggggiggigigggggg ngngngngngnnngngngngnnngnnnnngnn

>>>> Op www clinic lowns

CliniClowns
Nederland
bedankt:

Alle donateurs en actievoer
ders, 

alle bedrijven en organisaties 

die ons het a
fgelopen jaar gesteund 

hebben, alle vrijw
illigers onder wie 

onze 49 ambassadeurs, 73 

vrijwilligers van het Ro
de Neuzenteam 

en onze 12 collecta
nten en de 

goodwill-ambassadeurs: Thom
as 

Berge en Jack van Gelder. 

Daarnaast hebb
en Tooske Ragas, 

Piet Paulusma, Maureen du Toit, 

Selma van Dijk, Evelien de Bruijn 

en Mitika Peterz
on zich be

langeloos 

ingezet voor
 CliniClowns tijdens de 

kerstcampagne i.s.m. SBS6.


