HET CLOWNSHUIS
vzw voor langdurig zieke kinderen

Het Clownshuis op wielen!!!
nieuw

Breng nu ook het Clownshuis op wielen naar jouw school en bij jou thuis.
Het Clownshuis geeft langdurig zieke kinderen de kans om met clowns te
webcammen of een clown thuis op bezoek te krijgen.
Dit allemaal volledig gratis! En vanaf heden komen wij ook naar jouw klas en bij
jou met onze caravan. We zijn overtuigd van de kracht van humor in het herstel
en/of acceptatie van ziekte.

WAT DOEN WE?

VOOR WIE?

www.hetclownshuis.be is het virtueel huis
waar de clowns wonen. Via de website
kunnen langdurig zieke kinderen gratis live
webcammen met een clown, filmpjes bekijken
en de clownsblog volgen.
Vanaf nu kunnen scholen of ouders de
clowns ook laten komen naar de klas van het
kind en/of bij hen thuis met hun supercoole
caravan.

Voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar die om
medische redenen van chronische aard min
der naar school kunnen en/of beperkt worden
in hun activiteiten.

WAT HOUDT DIT BEZOEKJE IN?
2 clowns komen met hun caravan de speel
plaats opgereden.
Kinderen uit de klas van het zieke kind
worden uitgenodigd om een kijkje te nemen
in de caravan. Daar worden ze getrakteerd op
een stukje clownesk poppentheater met als
thema ‘ziek zijn’.
De leerkracht krijgt hieromtrent een lesmap
op voorhand zodat ze samen met de kinderen
cadeautjes kan knutselen voor het zieke kind.
De kinderen krijgen ook te horen dat de
clown de cadeautjes met de caravan zal mee
nemen naar het huis van het zieke kind.
Na het schoolbezoek met theater rijdt de
caravan ook echt naar het huis van het kind.
Het kind ontvangt de cadeautjes tijdens dit
huisbezoekje.

HOE KAN JE ONS BOEKEN
Gewoon door een simpel telefoontje of
mailtje…

HOE KAN JE ONS
STEUNEN?
Het Clownshuis is volledig gratis voor
kinderen en scholen. We zijn aangewezen op
giften om de clowns te betalen, cadeautjes
voor de kinderen te kopen of computer
materiaal aan te kopen.
PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
Om onze werking te ondersteunen kan
je storten op ons rekeningnummer
BE 84 731-0143159-59.
Meer info?
tel 0498 72 25 12 - info@hetclownshuis.be
VZW Het Clownshuis
Serg. De Bruynestraat 50, 8370 Blankenberge
www.hetclownshuis.be
rekeningnummer
BE 84 731-0143159-59 - BIC KREDBEBB
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