
 

nieuwsbrief 5 - juni 2019 
 

Welkom bij Stichting Clownszaken. U krijgt deze nieuwsbrief omdat u op welke manier dan ook heeft 

bijgedragen aan de doelen van afgelopen periode. In deze nieuwsbrief vindt u verslagen van mijn 

clownsreizen in het eerste helft van 2019 .  

 

 

Rusland 

Het eerste project dit jaar was met Maria’s 
Children is Beslan. Deze stad het zuiden van 
Rusland werd in 2004 slachtoffer van een 
gijzelingsdrama op school nr 1. De kinderen 
werden 3 dagen vastgehouden zonder eten of 
drinken in de gymzaal en uiteindelijk stierven er 
334 bij dit drama. 
 
Maria’s Children organiseert al jaren verschillende 
workshops en activiteiten op de opnieuw 
gebouwde school.  Nu de laatste 
kinderen die de gijzeling hebben meegemaakt van 
school zijn, zijn de activiteiten ook uitgebreid met 
clownsbezoeken naar weeshuizen en 
ziekenhuizen in de buurt.  
 

 

De clown accepteert zijn emoties en speelt 
hiermee. Door middel van fysieke oefeningen 
komen de kinderen meer in contact met hun lijf 
en emoties en leren ze op een speelse manier 
hiermee om te gaan.  Spelplezier is daarbij erg 
belangrijk. De week word feestelijk afgesloten 
met een presentatie aan de rest van de school. 
 

Het bezoek van de clowns is een fenomeen 
geworden in de stad. Overal waar we komen, 
wordt er gezwaaid en worden we hartelijk 
ontvangen.  
Mensen delen hun vreugde en verdriet met 
ons, want na 15 jaar is dat er nog steeds. 
 

 
 
 
 

 

 

Griekenland 
Dit is de eerste keer dat ik mocht 
samenwerken met The FLying Seagull Project. 
Zij bezoeken al jaren vluchtelingenkampen 
over de hele wereld en hebben hier een eigen 
methodiek voor ontwikkeld. Wanneer we 
naar een kamp gaan, beginnen we met 
spelletjes in een kring. Zo wordt in korte tijd 
een vertrouwensband opgebouwd en krijgt 
ieder kind de kans om zichzelf te zijn en zijn 
fantasie te gebruiken.  



We eindigen ieder bezoek met een show. Magie 
en humor zorgen voor veel pret bij de kinderen.  
 
De eerste week bezoeken we veel locaties in de 
buurt van Athene. De kampen verschillen enorm 
in grootte en hierdoor ook de zorg. Eten, scholing 
en medische zorg is er niet voldoende aanwezig. 
Door alle trauma’s die iedereen heeft 
meegemaakt, is de stemming vaak grimmig. 
Mooi om te zien dat door een clownsoptreden 
deze kinderen weer even schateren van het 
lachen. 
 
De  tweede week bezoeken we verschillende 
kampen op Lesbos. Op dit eiland staat Moria, een 
kamp dat ook wel 'de hel op aarde' genoemd 
wordt. Het is overvol en er komen nog dagelijks 
mensen aan. Voor iedere 76 mensen is er 1 toilet, 
voor elke drie mensen zijn er twee bedden. 
Kleding, eten en zorg zijn schaars. Ook is het hier  

niet veilig. Mensen slapen in zelfgemaakte 
tentjes, omdat er te weinig slaapplaatsen zijn. 
Tegen de kou in de winter of warmte in de 
zomer zijn deze echter niet bestand.    
 
We mogen de gesloten afdelingen in. Hier 
wonen vooral  kwetsbare groepen: jongeren 
die de reis alleen hebben afgelegd en 
alleenstaande vrouwen. We geven jongleer- 
workshops en doen natuurlijk onze show. 
Indrukwekkend om te zien dat een groep van 
jonge mannen zo enthousiast kan worden van 
Chinese bordjes draaien. Dat er zoveel 
vreugde is wanneer het lukt om drie 
jongleerballen op te vangen. Even bezig te 
kunnen zijn met iets anders en je zorgen voor 
dat moment te mogen vergeten.  
 
Met een bitterzoet gevoel ga ik weer naar 
huis.  

 
 

 

Libanon 
 

 

 
 
Mijn eerste clownsreis naar het Midden-Oosten 
maak ik ook weer met The Flying Seagull Project.  
Na de aankomst in Beiroet maken we een nieuwe 
show. The Flying Seagulls werken met 
verschillende teams die in 3 maanden het land 
rondreizen. Daardoor komen we soms op een 
plek, waar een ander team al is geweest.  
Het is belangrijk dat er voor de kinderen dan weer 
iets anders te zien is. 

 
De eerste week bezoeken we ook 
weeshuizen en kinderen met een beperking 
naast de shows die we doen in de 
vluchtelingenkampen. Soms bevinden deze 
plekken zich een paar uur buiten Beiroet. 
De kinderen zijn enthousiast, er wordt ons 
verteld dat ze nooit bezoek krijgen of iemand 
van buitenaf zien. Dit blijkt later de rode 
draad te zijn tijdens deze reis. 



De tweede week bezoeken we veel kampen in de 
regio. Kleine kampen, en dat betekent ook hier 
dat er weinig faciliteiten zijn zoals medische zorg, 
scholing en basisbenodigdheden. Ik verbaas me 
dat de groepen zo rustig zijn. Het is soms moeilijk 
om ze mee te laten klappen omdat ze met open 
mond zitten te kijken.  

Dan realiseer ik me dat ze erg 
getraumatiseerd zijn en op sommige plekken 
zelfs niet naar buiten mogen van de overheid, 
die bang is dat ze overlast veroorzaken. 
Het gevolg hiervan is, dat deze jonge 
kinderen de hele dag binnen zitten.  
 

 

Gelukkig zorgen de 
muziek, magie en humor 
toch voor veel plezier.  
De dankbaarheid van 
ouders is groot en we er 
wordt regelmatig koffie 
aangeboden na afloop 
van de show.    

 

 
 

 

 

 
 

Verder in 2019 
 

 

Een aantal bezoeken aan Calais en Parijs, een reis naar Athene en in 
november gaat Pluk voor tiende keer naar Rusland met Patch Adams! 

 

 

 

 

 

 

Bedankt 

We willen iedereen bedanken voor hun donaties en hulp bij inzamelingsacties.  
Zonder deze steun  is het niet mogelijk de vele mooie projecten in de toekomst te blijven doen. 
 

 

Stichting Clownszaken   
website: www.marleenvanos.nl - email: info@marleenvanos.nl 

giften: IBAN NL44RABO0119849747 t.n.v.  Stichting Clownszaken, te Reeuwijk 
KVK nr.: 55595200 
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