·emperman (47) is clown. Nee, niet in een circus,
iekenhuizen. Als vrijwilligster voor de 'Stichting
et Kanker' bezoekt ze kankerpatiënt jes. En als
Is clown Masjolie langs komt, moeten zelfs de
t~kindertjes lachen!
kercentra en ze is heel dankbaar dat ze dit
Maria: "Als ik in
werk mag doen. "We dansen nooit met veel
clownspak op de kinbombarie en feestgedruis het ziekenhuis binderafdeling aankom .
nen. We werken veel zachter, maar wél vrogaan mijn voelsprieten
. meteen aan het werk.
lijk! Ook is er van te voren goed overleg met
'Hoe is hier de sfeer
het verplegend personeel van de afdelingen
die we bezoeken zodat we goed voorbereid
op de afdeling?' en
'Hoe ziek is het kindzijn. Als' clown Masjolie geef ik alle zieke kinderen namens de stichting een puzzel- en
je waar ik naar toe
spel en kleurboek én een doosje playmobiel.
ga?' Het is heel
Elke keer gaat mijn hart weer open als ik die
voorzichtig aanvoelen hoe ik een kind
blije gezichtjes zie. Dit werk is mooi, maar
kan benaderen. Als
emotioneel ook zwaar. Je ziet op die dagen
een kind zich vreseverschrikkelijk veel ellende om je heen, heel
erg zieke kinderen waarvan je soms weet dat
lijk ziek voelt heeft het geen
ze niet lang meer te levenhebben. Ik heb er
zin als ik daar als vrolijke lachende clown bij
veel moeite mee om dit te
dat bedje sta. Soms, als er een leeg
begrijpen, kán het niet
bed beschikbaar is, ga ik er zelf in
begrijpen. Sommige
liggen met een duim in mijn mond.
- gebeurtenissen tijdens
Ik hoop dat het kind zichzelf herdie bezoeken zullen
kent, dat het ziet: 'Het clowntje voelt
eigenlijk me altijd bijblijven.
zich ook zo ziek, net als ik...' Als er
Zo was ik eens bij
dan heel voorzichtig een klein lachje
een ernstig ziek
op het zieke gezichtje verschijnt, dan
meisje waarvan ik
voel ik dat 't zo goed is. Soms sla ik
wist dat ze niet
de plank wel eens mis, verschijnt er
"gezond . lang meer te leven
geen lachje. Dan moet ik opnieuw
had. Ze was
mijn voelsprieten laten werken en
jarig. Op het
ontdekken hoe ik zo'n kindje kan
moment dat ik
benaderen." Maria werd gevraagd door Hans
zong 'Lang
van Houwelingen, de initiatiefnemer achter
zal ze
de Stichting Leven met Kanker, om vrijwillig
leven' ,
als clown mee te gaan naar kankerpatiëntjes.
En ze heeft geen moment.;geaarzeld. De doelstelling
van deze stichting is
J:;'"
ernstig zieke kinderen ,
een beetje blijdschap ,4
brengen. Maria
wilde graag meewerken aan dit
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ging er in een flits door me heen: waar ben ik
mee bezig, dit kind heeft geen lang leven
meer. Toch moest ik doorgaan, je staat daar
om het meisje echt het gevoel te geven dat ze
jarig is, om haar misschien even te doen
vergetendilt ze zoziek is. Dus bleef ik
vrolijk zingen en verborg ik mijn
emoties tot ik thuis was. Soms
vraagt een verpleegkundige me de
cadeautjes voor de deur van een
heel ziek kindje te leggen omdat
het kindje stervende is.Wat speelt
er zich allemaal achter die deur af?
Dat kindje, die ouders, zó veel verdriet ... V2ak komt er thuis een ontlading van al die gevoelens, dan
huil ik al m'n emoties eruit. Ik
heb zelf drie gezondè dochters en een gezonde
lieve man. Ze steunen
me enorm in mijn
werk. Ik ben gaan
beseffen hoe belangrijk gezond
zijn is en zie ik de
betrekkelijkheid in
van mijn eigen
leven. Ik voel me
een rijk mens. Als
ik zo'n blije laèh
op een gezichtje
zie, krijg ik de
kracht om dit
werk te doen. Zij
zelf geven mij
die kracht..."

