
 

 

Hallo medeclowns, vrienden en bekenden, 

Zoals de meeste mensen wel weten ga ik als Dichterbij- clown Mia 
regelmatig naar Gambia. 
Dit doe ik met tussenposen van 2 jaar. Dit najaar hoop ik weer te gaan, 
dat wordt dan de 4e keer. 
Zoals het er nu naar uit ziet gaan er 6 clowns mee.  
Misschien gaan er ook nog wat andere mensen mee die daar een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan het leven daar. 
We doen dit vrijwillig en met veel plezier.  

Iedere reis wil ik ook een bijdrage leveren aan de behoeftes daar. 
Eerder heeft Peter met Leo 30 fietsen verzameld en verscheept. Dat 
was een mooi project.  
Peter en ik hebben een keuken laten bouwen in het Brikama Hospital.  
Ook zijn er uniformen voor de verpleging verzameld (Anneke en Janny 
met mij)  
Joop heeft een gigantische lading 2e hands lakens en handdoeken 
verzonden naar het ziekenhuis. Ook heeft hij bestek kunnen regelen 
wat hij aan 'the Heart house', een huis voor meervoudig gehandicapte 
kinderen, heeft kunnen geven. 

We vragen altijd waar behoefte aan is 
En zoeken dan een product wat ons aanspreekt. 
Dit jaar gaan er rubberlaarzen naar Gambia. 
Waarom? 
Het ziekenhuispersoneel heeft deze nodig. Zie verder:  

 

Op zondag 8 april is er een sponsorloop voor de clowns. 
Dit wordt een humoristische loop rond de IJsbaan. 
Over de lengte van meer dan een kilometer is een route uitgezet. 
Iedereen jong, oud, klein, groot, snel of langzaam kan meelopen. 
De inschrijving gebeurd op de dag zelf. 
Inschrijven kost 2 euro. 
Je kunt je laten sponsoren door gebruik te maken van de sponsorlijst. 
 



 

 

De kantine van de ijsbaan gehuurd. Hier kan je je 
omkleden en is een wc.  
Er is gratis koffie, thee en ranja . 
Daar kun je ook meer horen over het Project. 
De opbrengst van de loop gaat voor 100 procent 
naar Gambia. 

Wat doen we ermee? 
* Transportkosten laarzen. 
De laarzen worden verscheept. 
* Voetballen: 
De verpleging heeft een voetbalteam. Ze spelen 
tegen andere ziekenhuizen. 
Ze hebben geen leren ballen meer. 
* Ballonnen en clownneuzen: 
De mensen waarvoor we clownen zijn altijd erg bij met de vrolijke aandacht en klein presentje daarom 
nemen we altijd veel clownsneuzen en ballonnen mee. 
Ook andere dingen zoals muziekinstrumentjes, popjes en knuffels worden gewaardeerd. 

Wat vragen we van jou? 
Kom 8 april naar de IJsbaan. 
Je kunt lopen, rennen of aanmoedigen. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

 
Als je meeloopt dan is het een clownsloop. 
Dat wil zeggen een tikkie uit balans. 
Je wordt verwacht mee te lopen met aan 1 van je voeten een regenlaars. De andere voet mag gewoon in je 
eigen schoen. 
Er staan laarzen klaar die je daarvoor kunt gebruiken. Je mag ook je eigen laars meenemen. 

Het gaat in dit geval niet om de snelste tijd, maar om het plezier! 
Ook ervaar je dan hoe lastig het is om met deze beperking toch goed te kunnen bewegen. 

Hoe meer je je eraan overgeeft hoe grote de lol. 

De sponsorloop begint om 13.30. Zorg dat je er om 13.00 bent, dan kun je je rustig inschrijven, even 
bijpraten en de route verkennen. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er in 1 of in 2 groepjes gestart. 
Om 14.30 stopt de loop. 
Iedereen heeft dan nog tijd om te blijven. Er zal muziek zijn en wat kleine activiteiten zoals tekenen. 

Zij er vragen, mail of bel me dan gerust! 
Ik ben natuurlijk heel benieuwd of je komt.  
Voel je vrij om ook zeker andere mensen uit te nodigen!!! 

Er is geen entree, en de koffie/ thee en ranja is gratis, dus wat dat betreft is het een laagdrempelige activiteit 
die voor iedereen toegankelijk is. 

Groeten, Nel 

0575-546974 
ndegreef@hotmail.nl 
http://www.clownmia.nl 
Facebook: 
https://www.facebook.com/events/429691654134599/?active_tab=discussion 
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