
“Er gaat iets moois gebeuren”



De Stichting VisiteClowns is een collectief  
van professionele clowns die zich hebben 
gespecialiseerd in het spelen voor mensen  
in zorginstellingen, met name voor  
ouderen met dementie en mensen met  
een verstandelijke beperking.

In het zonnetje zetten
De clowns bieden afleiding en plezier waar de verpleging of activiteitenbegeleiding 
vaak niet aan toekomt. Ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke 
beperking verdienen het om extra aandacht te krijgen en in het zonnetje gezet te 
worden. De VisiteClowns slagen er in om plezier en amusement voor deze kwetsbare 
groepen te verzorgen. 



Deuren worden geopend
De VisiteClowns hebben een onbevangen en directe benadering. De mensen herkennen dit en 
reageren hierop. Door de gespecialiseerde opleiding zijn de clowns in staat om op verschillende 
manieren te communiceren met de bewoners. Mimiek, zang, beweging en geluid, maar ook 
handpoppen en andere attributen worden daarbij gebruikt. Grapjes horen daarbij, humor zorgt 
voor de ontspannen sfeer. Zo communiceert de clown met zijn publiek: verrassend en altijd anders. 

“Jullie krijgen het voor elkaar: een lach op het gezicht of een zwaai bij het gaan.” 
Verpleegster verzorgingshuis





Verpleeghuizen
De VisiteClowns spelen op uitnodiging van een verpleeghuis 
of van de familie voor bewoners op psychogeriatrische 
afdelingen. Zij bezoeken de bewoners in de huiskamers en 
bedlegerige bewoners op hun eigen kamer. Een bezoek op 
een ochtend of middag duurt anderhalf uur. Afhankelijk van 
de specifieke situatie kunnen twee clowns per dagdeel circa 
30 mensen plezier en amusement bieden. Het tehuis kan ook 
een serie bezoeken afnemen. De VisiteClowns helpen mee 
om dergelijke projecten, ook financieel, te realiseren. 

Overige zorginstellingen
U kunt de VisiteClowns ook uitnodigen voor ouderen op 
psychiatrische of somatische afdelingen, in woonzorgcentra 
en de dagopvang. 

We komen graag bij u op visite
Onze clowns zijn ook inzetbaar in het kader van een speciale 
gelegenheid (feest, jubileum) en spelen dan graag voor 
verzorgenden, vrijwilligers en familieleden. Wij treden ook 
op voor sponsoren, in kerken en op beurzen en symposia.  
U kunt ons ook boeken voor een gratis gastoptreden. Daarna 
praten wij graag met u verder of er meer optredens mogelijk 
zijn. Wilt u meer informatie? Bezoek onze website of neem 
vrijblijvend contact met ons op.



Stichting VisiteClowns
Diedenweg 17
6703 GS Wageningen
T (06) 51 96 31 70
info@visiteclowns.nl

www.visiteclowns.nl

Help mee
Wilt u donateur worden van 

de VisiteClowns? Vul dan het 

machtigingsformulier in of ga 

naar www.visiteclowns.nl


