Amersfoort, 8 januari 2018
Beste heer/mevrouw,
Zieke en gehandicapte kinderen worden vaak geconfronteerd met hun gebreken, met wat ze níet kunnen. CliniClowns
focust zich op de kwaliteiten van elk kind. Door met ze te spelen creëren we tijdelijk een omgeving zonder beperkingen.
Een clown is in staat om vaste patronen te doorbreken. Zo ontstaan verrassende situaties die de fantasie en creativiteit
van kinderen én hun omgeving prikkelen. Zieke kinderen zijn gewoon weer even kind. En hun omgeving krijgt de
mogelijkheid daarvan te genieten en even te ontspannen.
Kwaliteit van leven
Jaarlijks spelen we met meer dan 90.000 zieke en gehandicapte kinderen om zo hun kwaliteit van leven te bevorderen.
CliniClowns zetten kinderen in hun kracht en geven ze zelfvertrouwen. Ingrijpende gebeurtenissen en negatieve
emoties, zoals frustratie, boosheid en verdriet, kunnen hierdoor beter worden geuit en verwerkt. En zo ontstaat er
weer ruimte voor emotionele ontwikkeling.
Onze activiteiten
Wij zijn daar waar behoefte is aan verrassing, afleiding en plezier voor zieke en gehandicapte kinderen. In ziekenhuizen,
bij de kinderen thuis, op scholen, bij instellingen, tijdens evenementen en online. Alle activiteiten die we aanbieden zijn
gratis en komen tot stand dankzij de giften van onze donateurs. We zijn niet afhankelijk van subsidies en kunnen ons
daardoor volledig richten op het belang van het kind.
Ieder jaar komen vele scholen, verenigingen, bedrijven en particulieren uit heel Nederland in actie voor ons. Wij vinden
het daarom geweldig dat Hans en Inga Kwist met hun boekje " Sjaakie & Sjaantje, lekker spannend " in actie komen
voor CliniClowns. Zij hebben hiermee al €1.650,- opgehaald voor CliniClowns! Voor de actie naar bedrijven is
afgesproken dat het boekje wordt aangeboden voor €100 en dat CliniClowns van dit bedrag €83,50 ontvangt.
Particulieren betalen €17,50, waarvan CliniClowns €7,00 ontvangt.
Deze actie is officieel bij ons aangemeld op ons actieplatform onder referentienummer A2868.

"Marten's zelfvertrouwen groeit en dat is ongelooflijk
belangrijk voor zijn behandeling. De clowns hebben zo'n positief effect!"

Door onze actievoerder te steunen, draag je bij aan het werk van CliniClowns. Er zijn veel manieren om
CliniClowns te steunen. Een donatie stellen wij altijd op prijs! Groot of klein, elke bijdrage helpt ons om kinderen
als Marten die lach te geven.
Alvast bedankt voor uw steun!
Met een glimlach,
Team Acties
Alexandra, Jenny en Dominique
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