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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 2020 .  

 

In 2022 hebben we veel mooie projecten kunnen doen en veel kinderen en hun families blij kunnen 
maken. De clownoptredens gaven afleiding, ontspanning, groei van zelfvertrouwen en natuurlijk 
plezier. Hieronder volgen een aantal verslagen van projecten in het afgelopen jaar.  
 

Rusland   
Juist in 2022 was ons contact met de 
organisatie 'Maria’s Children' in Moskou 
belangrijk. Er werd (en wordt nog steeds) in 
de weeshuizen bezuinigd op voedsel, luiers en 
dagelijkse zorg voor gehandicapte kinderen.  
'Maria's Children' voelt mee met wat er 
gebeurt in Oekraïne en de organisatie zamelt 
zelfs kleding in voor vluchtelingen uit 
Oekraïne voor wie Rusland de enige 
vluchtroute was. "Maria's Children' zet ook 
andere projecten op voor vluchtelingen. 
Dat dit werk consequenties kan hebben, 
spreekt voor zich.  
Het is lastig om in Rusland over de situatie 
rond Oekraïne te schrijven, zonder de nuance 
te verliezen, maar geen enkel kind verdient 
honger, kou en eenzaamheid, waar het ook 
vandaan komt. 

 

         
     
    Pluk in actie in Moldavië 
 

 

 

Moldavië 
Veel mensen moesten in 2022 Oekraïne 
verlaten. Zoals u verder ook kunt lezen, heeft 
Stichting Clownszaken met Oekraïnse 
kinderen op verschillende locaties gewerkt.  
Dankzij de kennis van de taal en cultuur die 
Clown Pluk heeft, is het mogelijk om beter in 
te springen op wat deze kinderen nodig 
hebben.  
In Moldavië, aan de grens met Oekraïne, 
verzorgde clown Pluk  in april verschillende 
optredens voor kinderen die net de reis naar 

Europa hadden gemaakt en nog verder 
moesten reizen.  

 

Door Pluks optreden was er tijdens de soms 
zware en verdrietige dagen ook ruimte voor  
een moment van ontspanning en plezier. 
 
Een vader vertelde dat hij zijn dochter al een 
paar weken niet meer had zien lachen en tijdens 
de show in de nachtopvang kon ze niet op haar 
stoel blijven zitten van het lachen.  
Wat haar extra blij maakte, was dat ze mocht 
assisteren tijdens de show. 
 

 



 

    
 

Polen 
Ook in Polen worden veel mensen uit 
Oekraïne opgevangen. Dat was de reden om 
dit land meerdere malen te bezoeken.  
In Krakau zijn er verschillende opvangplekken 
op en rond het station, waar mensen veilig 
kunnen wachten op het vervolg van hun reis. 
De vluchtelingen hebben voor hun reis vaak 
niet meer dan een tas en soms een huisdier 
mee kunnen nemen.  
 
Samen met de organisatie 'Clown Red' uit 
Italië speelde Pluk shows bij de noodopvang 
op het station, bij de uitdeelpunten voor eten 
en kleding en opvangcentra voor kinderen. 
Op één locatie werd gezegd, dat dit sinds de 
opening, de mooiste dag was voor de 
kinderen. Door in de week dat Pluk er was 
soms wel 5 shows per dag te spelen konden 
ruim 400 kinderen lachen, spelen en weer 
even kind zijn.  
 

   
 

 
Om die reden keerde Pluk een paar maanden later 
weer terug, omdat de nood nog steeds hoog was 
bij deze doelgroep. Ook de tweede keer waren de 
reacties hartverwarmend.  
 

       
 
Samen met The Flying Seagull Project uit 
Engeland heeft Pluk een aantal weken 
weeshuizen in het noorden van Polen bezocht.  
De weeskinderen uit Oekraïne werden daar 
ondergebracht in leegstaande hotels en op 
zomerkampen. Veel kinderen hadden een 
lichamelijke of verstandelijke beperking en het 
verlaten van hun vertrouwde omgeving was voor 
hen erg moeilijk.  
Tijdens één van de workshops zei een jongen van 
5 jaar vol trots, nadat hij op houten klossen had 
rondgelopen : “Nu ben ik een clown!”  
 

      



 

 
 

Italië 
De Italiaanse kinderen op Sicilië, 
die Pluk bezocht samen met 
organisatie Clown Red, leven vaak 
in armoede en het is voor deze 
kinderen erg moeilijk om zich aan 
hun maffia-achtergrond te 
ontworstelen.  
Er zijn op Sicilië ook illegale 
arbeidsmigranten, die door 
mensensmokkelaars naar Italië zijn 
gebracht. Ze leven samen met hun 
kinderen in de kassen, waar ze ook 
moeten werken in de groenteteelt.  
Na afloop van de shows voor 
kinderen uit deze groepen 
probeerde een locale organisatie 
bij de ouders een ingang te vinden 
om het naar school gaan van de 
kinderen te promoten. 
Tijdens een ander bezoek aan een 
jeugdgevangenis kregen 
gedetineerde jongeren (vaak 
veroordeeld voor het werken voor 
de maffia) de kans om na de show 
zelf te jongleren en te oefenen met 
verschillende materialen.  
Het plezier in het oefenen en de 
toename van zelfvertrouwen bij de 
jongeren maakte dit bezoek extra 
waardevol.  

 

 

 
 
Pluk in Italië 
 

 

 
 

 

2023 
 

 

In 2023 hopen we projecten te kunnen doen waar het nodig is. 
Samenwerking met locale organisaties en internationale projecten 
blijven belangrijk, net als de projecten in Nederland.  

 
 

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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