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De zorgen van kwetsbare kinderen voor even laten verdwijnen en hun zelfvertrouwen 
vergroten. Dat is wat Stichting Magic Care voor ogen heeft met het aanbieden van een gratis 
online goochelworkshop. Stichting Pallieter wil dit graag onder de aandacht brengen. In dit 
bericht lees je hoe Magic Care te werk gaat en hoe je een goochelworkshop kan aanvragen. 
Ook vertelt een gezin die al eerder mee heeft gedaan de ervaring van de goochelworkshop. 

Goochelaars 
Magic Care is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit een groep van vijftig 
(semi)professionele goochelaars. Deze zijn specifiek getraind op het omgaan met kwetsbare 
kinderen. Het doel van de stichting is deze kinderen, die door ziekte, handicap of door een 
vervelende thuissituaties in de problemen zijn gekomen, te ondersteunen. Hoe? Door deze 
kinderen een goocheltruc te leren, waardoor ze een vaardigheid hebben waarmee ze 
uitblinken en van hun omgeving positieve feedback ervaren. 

Hoe werkt het? 
Kinderen die graag een goocheltruc willen leren van een van de goochelaars, kunnen zich 
volledig gratis aanmelden via stichting Pallieter. Na het maken van een afspraak voor een 
online goochelworkshop (via ZOOM), waarover bij de aanmelding meer informatie volgt, 
krijgen de kinderen een blauw Magic Care goocheldoosje opgestuurd. Tijdens de online 
goochelsessie laten de goochelaars eerst trucs uit eigen repertoire zien. Daarna vertoont de 
goochelaar enkele trucs uit het blauwe Magic Care doosje en krijgen de kinderen een 
goochelworkshop. Het resultaat is dat de kinderen een goocheltruc leren beheersen. 

NB: De Magic Care methode werkt het beste bij kinderen van zeven jaar of ouder en het is 
van belang dat tijdens de workshop een ouder/volwassene aanwezig is bij het kind. Ook 
broertjes en zusjes mogen uiteraard meedoen. 

Positieve ervaring 
Onlangs hebben de goochelaars aan een gezin al een workshop gegeven. Ze waren allemaal 
enthousiast, zo zegt de moeder van de kinderen: 

“Echt bedankt voor de goochelworkshop. Ook voor de goede voorbereiding en flexibiliteit. De 
aanpak van jullie was leuk, kindgericht en leerzaam. De kinderen waren trots op de hun 
geleerde goocheltrucjes en gingen meteen na de uitzending, de hele dag, ermee aan de slag. 
Ze willen ze ook graag op school laten zien. Het zijn echte leuke trucs.” 

  

https://magiccare.nl/


 

Meer zelfvertrouwen 

De goochelaars van Magic Care leren de kinderen dus iets ‘wat een ander niet kan’, een 
vaardigheid waardoor ze niet alleen hun zorgen even kunnen vergeten, maar waardoor ze 
ook kunnen uitblinken en positieve feedback van hun omgeving krijgen. Deze positieve 
herstellende ervaring geeft de kinderen het gevoel de dingen weer aan te kunnen en 
daardoor neemt het zelfvertrouwen toe. Stichting Pallieter vindt dit belangrijk, want een 
ziekte kan ertoe leiden dat kinderen minder zelfverzekerd zijn of beperkt zijn in wat ze 
kunnen. Daarom zien we veel meerwaarde in wat Magic Care kan bieden aan kinderen en 
hopen we dat ook onze kinderen middels goocheltrucjes een leuke ervaring rijker worden. 
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