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Optredens en evenementen van Stichting Clown Bijouxxx Buitenland Foundation
in 2008.

• Februari: fotoshots voor het blad Linda ( over clowns ) voor in het juli nummer.

• In  mei is Clown Bijouxxx 3 weken in Vietnam geweest. Daar heeft ze de clowns reis voor 
in maart 2009 voorbereid. Er waren een paar optredens in schooltjes in een arm gebied op het 
platteland. Bijouxxx trad ook op, op een verjaarspartijtje in Hanoi.

• juni: Interview in de Kerk in Edam.

• 7 jun : clowns weekend georganiseerd in Giethoorn: spelen, contact maken en varen.

• 19 juni: optreden in Enschede in het Roessingh centrum voor revalidatie, georganiseerd 
door VOF Brilliant.

• 14 augustus-14 september: een reis naar Bali en Maleisië.
optredens op Bali in 9 weeshuizen en scholen  in verschillende steden en dorpen.
In Maleisië in Kuala Lumpur in een groot weeshuis.

• september: optreden voor sponsoring  Warchild georganiseerd door Joods Maatschappelijk 
Werk. Circus optreden met kinderen in Amsterdam.

•15 november optreden tijdens vergadering Groen Links Purmerend.

•20 december optreden in de Amerpoort, kerstfeest met kinderen met een beperking: grote 
kerst modeshow.

• april en december: verjaarpartijtjes /Halloweenfeest bij kinderen thuis.
 
•30 december -23 januari: vertrekt Bijouxxx naar Tanzania om daar drie maal met straat 
kinderen van twee grote centra voor straatkinderen en kinderen van een weeshuis op safari 
te gaan. Tevens werkte Bijouxxx op een school voor gehandicapte kinderen .

• Er is een school gebouwd voor kinderen met een geestelijke beperking in Arusha, 
Tanzania. Bijouxxx heeft hard gewerkt om hiervoor sponsors te vinden. Dat is gelukt. 
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• november: workshop clownerie.

• Iedere twee weken accordeon les.

• Er is een nieuw bedrijfs/clowns plan.

• De website is helemaal vernieuwd. Bijouxxx schrijft hier bijna dagelijks nieuws en 
verslagen op.

• Bijouxxx schrijft en stuurt 200 nieuwjaarskaarten om mensen te bedanken voor sponsoring 
en om nieuwe donaties te ontvangen.

• Bijouxxx vernieuwd en verspreid de nieuwsbrief 4x per jaar.

• In 2008 zoekt Bijouxxx mensen die mee willen op clownsreis naar Vietnam. Tevens is er 
heel veel voorbereidingswerk en organisatie voor de ze reis.

Er zijn 3 vergaderingen geweest in 2008. 
Punten:  
Hoe werven we donateurs/sponsors. Dit blijft het allermoeilijkste punt.
Hoe vinden we meer bestuursleden.
Hoe regelen we optredens, verspeiden we informatie.
Begroting 2009.

voorzitster: Evelyn Citroen                                         penningmeester: Harry Hillegers
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