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Magische Poort 
Doelstelling en doelgroepen
De stichting heeft als  doel bij te dragen 
aan het welzijn van kinderen die in 
armoede opgroeien in de stad Groningen. 
Kinderen die opgroeien in armoede worden 
met veel problemen geconfronteerd. Als 
stichting kunnen wij deze problemen 
niet wegne-men. Wel kan de stichting 
deze kinderen helpen hun draagkracht te 
vergroten en hun leven te ver-aangenamen. 
Dat geeft ze meer grip op, en balans in hun 
bestaan. . 
Onze doelgroep zijn  kinderen en jongeren 
die in armoede opgroeien in de stad 
Groningen in de leeftijdscategorie van 4 
t/m 23 jaar.

Missie
Een bijdrage leveren aan het vergroten 
van het welzijn en het levensplezier van 
kinderen die in armoede opgroeien in 
de stad Groningen, zodat de verhouding 
tussen draaglast en draagkracht in een 
evenwichtige balans komt, wat ten goede 
komt aan hun groei en ontwikkeling.

Dit kan door: 
Het aanbieden van maandelijkse 
activiteiten die de eigenwaarde en 
zelfredzaamheid van kinderen kan 
vergroten.

Het organiseren van rustgevende activiteit-
en die een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de ontwikkeling, groei en veerkracht van 
kinderen. 
In een veilige omgeving kinderen kennis laten 
maken met yoga, theater, creatief mediteren, 
tekenen, zingen, dansen en muziek maken. 

Visie
Elk kind verdient het om zorgeloos kind te 
kunnen zijn. Dit maakt kinderen weerbaar en 
sterk, voor nu en voor de toekomst.

HET ONTSTAAN
In augustus 2018 heeft Cursuscentrum de Poort in samenwerking met Quiet 
Groningen een zomerdag georganiseerd voor kinderen wiens ouders gebruik 
maken van de voedselbank in Groningen. De kinderen en ouders hebben een 
bijzonder mooie dag gehad en hebben kennis gemaakt met nieuwe activiteiten. 
Tevens was het een dag waarop even de zorgen geparkeerd konden worden en 
was er ruimte om te genieten en plezier te hebben, nieuwe vriendjes te maken en 
te praten met elkaar. 
Na afloop kwamen er zoveel positieve reacties binnen en vragen vanuit de ouders 
om een vervolg. Binnen de staf van de Poort is hier over nagedacht en gesproken. 
Als we echt iets voor deze kinderen willen en kunnen betekenen dan is een 
gestructureerde aanpak nodig zodat we iets moois kunnen opbouwen. Na vele 
overwegingen is besloten om dit plan niet uit te bouwen en te ontwikkelen binnen 
Cursuscentrum de Poort. Het is ondergebracht in een nieuwe onafhankelijke 
stichting, “de Magische Poort voor kinderen”. Op 13 februari is de stichting 
“geboren”.
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Organisatie in 2020 
Het team bestaat uit het uitvoerend 
bestuur aangevuld met stagiaires en 
vrijwilligers.

In de toekomst hopen wij het Cbf keurmerk 
voor goede doelen te mogen aanvragen. 
Hierdoor willen wij een onafhankelijk 
bestuur aanstellen om een duidelijke 
scheiding aan te brengen tussen bestuur 
en uitvoering. 
We houden kantoor bij het Cursus 
Centrum de Poort aan de Moesstraat 20 
en de Friesestraatweg 31. Vanuit deze 
twee locaties worden alle operationele 
werkzaamheden uitgevoerd.  
Trots zijn wij dat de Stichting de Magische 
Poort, sinds juni 2019, erkend is als 
“leerbedrijf” voor de volgende opleidingen:

•	 Begeleider	Specifieke	Doelgroepen,	
MBO niveau 3

•	 Persoonlijk	Begeleider	Specifieke	
Doelgroepen, MBO niveau 4.

• Marketing en Communicatie, MBO 
niveau 4

• Financiele Administratie, MBO 
niveau 2 t/m 4.

 
Sinds maart 2019 zijn wij ook ANBI 

gecertificeerd,	waardoor		giften	aftrekbaar	
zijn voor de belasting.

De Magische Poort voor kinderen werkt 
samen met docenten, voor wie de 
persoonlijke groei en het overbrengen van 
hun kennis, een echte passie is. Ze geven 
les met een hart voor  kinderen, want 
docent voor kinderen word je echter niet 
zomaar: dat is een bewuste keuze. 

Onze docenten tonen betrokkenheid 
bij de ontwikkeling van elk individueel 
kind, zowel op artistiek en creatief als 
persoonlijk en sociaal vlak. Om die 
ontwikkeling actief te stimuleren, is het 
belangrijk dat elk kind de nodige aandacht 
krijgt.  Een positieve en open sfeer met 
aandacht en kansen voor ieder individu, 
daar staat de Magische Poort voor. Als we 
de magische dagen en cursussen vorm 
geven, bespreken we heel nadrukkelijk 
waar we de nadruk op zullen leggen, 
zodat  kinderen in een veilige omgeving 
meedoen, nieuwe vaardigheden leren, 
groeien en tot rust komen, sociale en 
emotionele intelligentie versterken, 
innerlijke groei ervaren en kracht putten 
uit de activiteiten die een positieve impuls 
geven voor de toekomst.
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Deze magische dag was vernieuwend. Het vond plaats op een nieuwe locatie, bij EdanZ aan de 
Oldenbarneveltlaan (nummer 6). Het thema was de toekomst, dit werd door middel van toneel 
aangepakt.

De kinderen kwamen binnendruppelen,  rennende door de hallen terwijl ze wachtten tot de boel 
compleet was. Zodra iedereen er was, werd de dag ingeleid door Sally. Sally geeft de dramalessen 
en liet de kinderen eerst rondrennen door de zaal terwijl ze opdrachtjes uitvoerden. Op een gegeven 
moment deden de kinderen dit allemaal mooi tegelijk. Er werd ‘standbeeld’ geroepen en alle kinderen 
stond in één keer stil, zonder dat dit van tevoren aangegeven werd! Na deze opwarmingopdrachtjes 
werd de groep in vier groepjes opgedeeld. Elk groepje had een begeleider; Shannon, Tessa, Silke 
of Maud. Door middel van samenwerking had elke groep een toneelstuk bedacht met in het 
achterhoofd ‘de toekomt’. De kinderen verzonnen welke personen, welke omgeving, welke tijd, welke 
taken, ect. er in het verhaal pasten. Met ondersteuning van de begeleiders en samenwerking tussen 
de kinderen werd hier één verhaal van gemaakt. Voor de pauze had elke groep een verhaal bedacht 
en na de pauze werd dit gerepeteerd. De kinderen genoten van de fruitsalade en de zelfgemaakte 
limonade van verse citrusvruchten, zo kregen ze weer wat energie voor het repeteren. Sally liep rond 
van groep naar groep. Ze hielp de kinderen bij het vertrouwen krijgen om op te treden, maar ook 
bij het aangeven van de eigen grenzen. Uiteindelijk gingen de groepen in de zaal het toneelstukje 
opvoeren voor elkaar. Er werd veel gelachen en geklapt! Zo werd het groepsverband versterkt.

Eten werd gemaakt door Miriam, ze heeft een participatiebaan bij Edanz Wijkbedrijf en word 
voorzichtig begeleid in het opzetten van een eigen cateringbedrijf. Ze had heerlijk Marokkaans 
avondeten gemaakt, een rijstsalade, gevulde flapjes en pannenkoekjes. Ondertussen werd in de zaal 
de DJ-set klaargezet door Bram en de discolampen gingen aan.

Tijdens deze dag hebben kinderen geleerd om hun grenzen aan te geven, samen te werken en 
vertrouwen te krijgen in wat ze zelfstandig kunnen. Veel kinderen hebben hier baat bij, dit is goed 
voor de eigen ontwikkeling en kan zekerheid bieden.

Magische Dagen in 
2021

  Toekomst dromen bij de Magische Poort
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Deze zaterdag werd er een magische lentedag georganiseerd bij EdanZ 
aan de Oldenbarneveltlaan 6. Zodra de kinderen compleet waren werden 
ze door Tessa via een spel naar de yoga-zaal gebracht. De yoga werd 
begeleid door Annet, ze leerde de kinderen kennis maken met de “yoga-
lente”. De kinderen gingen een handbeweging doen als een bloem en 
ook met hun hele lichaam gingen ze van zaadje tot bloem bewegen. Een 
gewrichtendans en een zonnegroet. Bij het voorjaar horen natuurlijk ook 
de jonge dieren welke worden geboren, lammetjes, kikkers en vlinders. Ze 
gingen ook bewegen als deze dieren 🙂

En ook een groep evenwichtsoefening, staan als een boom. Bomen zijn 
nooit saai. Overal zijn ze anders. Nooit hetzelfde. Altijd uniek. Wat maakt 
jou uniek? Hoe groei jij?

Na afloop werd de kinderen gevraagd wat ze het leukste vonden, het 
minst leuke en wat Annet anders zou kunnen doen. Zo leren de kinderen 
reflecteren. Hierna stond er limonade klaar in de gemeenschappelijke 
ruimte en een heerlijke fruitsalade.

Na deze pauze werd het programma voortgezet met een activiteit 
georganiseerd door Wilson. Het was een creatieve workshop waarbij er 
een tekening werd gemaakt met ecoline, wasco, rietjes en lijm. Met wasco 
werd een lijn overgetrokken van de kleurplaat, waarnaar er ecoline op 
het papier werd gedaan. Met een rietje werd deze ecoline allerlei kanten 
op geblazen, waardoor er een mooi effect ontstond. Achteraf hielpen de 
begeleiders bij het aanbrengen van de warme lijm. Tijdens deze creatieve 
workshop leren de kinderen nieuwe teken/knutsel technieken. Ook is het 
goed voor de fijne motoriek!

De schorten werden afgedaan en iedereen ging weer naar de 
gemeenschappelijke ruimte, hier stond het avondeten klaar. Er was weer 
heerlijk Marokkaans gekookt door Meyriam, er waren onder andere 
gevulde wraps en flapjes. Het eten ging er goed in bij de kinderen, ook 
was er een jongen die al mee deed aan de Ramadan. Hij kreeg eten mee 
naar huis voor later!

Met een volle maag gingen de kinderen vrij spelen, sommige gingen naar 
buiten, anderen bleven binnen knutselen of renden door de yoga ruimte. 
Zo ging het door tot de ouders de kinderen kwamen ophalen.

Magische lentedag 

bij de 

magische poort



Not far stuff she think the jokes. Going as by 
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put branch people narrow see. Winding 
its waiting yet parlors married own feeling. 
Marry fruit do spite jokes an times. Whether 
at it unknown warrant herself winding if. Him 
same none name sake had post love. An busy 
feel form hand am up help. Parties it brother 
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conviction out. Evil make to no five they. Stuff 
at avoid of sense small fully it whose an. Ten 
scarcely distance moreover handsome age 
although. As when have find fine or said no 
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others say eldest may exeter she. Possible 
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Magische dag & NL Doet Middag– zaterdag 29 mei
 
Weer een mooie Magische Dag voor kinderen bij EdanZ. Yogales en creatieve activiteiten werden 
georganiseerd. Deze middag stond voor samen dingen doen, hoe fijn is het dat je wat voor een ander 
kan doen of als een ander wat voor jou doet. Daarom is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en 
dat je goed in je vel zit, want dan kan je wat voor een ander betekenen. 
De groep kinderen werd in tweeën gesplitst, zodat de aandacht meer verdeeld kon worden. Annet gaf 
een yogales, gecombineerd met een verhaal en bellenblaas. Dit klinkt wellicht een beetje raar, maar 
het werkte geweldig. De les begon met yogaoefeningen in de kring, iedereen deed haar goed na. 
Waarna er een verhaal voorgelezen werd over een meisje dat altijd alles goed deed en nooit fouten 
maakte. Er kwam druk op dit meisje te staan. Op een gegeven moment ging ze fouten maken, hier had 
ze ook plezier aan merkte ze. Het verhaal liet zien dat je fouten mag maken en dit werd in de groep 
besproken. Er werd hier en daar Mindfulness meegegeven in de kleine opdrachten die Annet gaf, zo 
werd de aandacht gelegd op wat je voelt en minder op de gedachten die je hebt. Bellenblaas werd hier 
mooi in verwerkt. Als eerst werd gevraagd de bellen rustig te blazen en kijken wat er dan gebeurt. De 
één ging hier serieuzer mee aan de slag dan de ander, wat erg leuk was om te zien. Dit gedeelte werd 
afgesloten met een bel waar de kinderen hun negatieve gevoelens in konden stoppen en deze spatte 
dan uit elkaar. 
In de andere ruimte waren de kinderen druk bezig met kleien, dit heeft Evelien verzorgd. Ze heeft 
verschillende technieken uitgelegd en er zijn mooie werken uitgekomen! Het schilderen van de flessen 
werd door Humera georganiseerd. Het is mooi om te zien hoe elk kind bij beide creatieve activiteiten 
een andere aanpak heeft en dit tot veel gevarieerde resultaten kan leiden. Humera had ook heerlijk 
gekookt. De eerste pauze kreeg iedereen - zoals gewoonlijk - een fruithapje en wat limonade. Het 
avondeten bestond uit kippensoep gevulde flapjes, rijst, salade en spaghetti. Naast de kippensoep 
was alles Halal, ook was er soep zonder kip. Het eten was erg lekker, je moest er dan ook snel bij zijn. 
Deze dag werd ondersteund door drie behulpzame vrijwilligers van NLdoet! Magische dag & NL Doet 
Middag– zaterdag 29 mei 
Weer een mooie Magische Dag voor kinderen bij EdanZ. Yogales en creatieve activiteiten werden 
georganiseerd. Deze middag stond voor samen dingen doen, hoe fijn is het dat je wat voor een ander 
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Kevin A. Sands
CFO

Her extensive perceived 
may any sincerity extremity. 
Indeed add rather may 
pretty see. Old propriety

Bij deze magische zomerkriebels dag zijn we 19 juni gestart met yoga, gegeven door onze yoga 
docent Tamahli. Zij nam jullie mee in een verhaal wat met luisteren te maken heeft. 
Wanneer en naar wie luisteren wij eigenlijk? 
Naar papa of mama, naar vriendjes of vriendinnetjes of naar juf of meester op school. 
Heb je weleens naar jezelf geluisterd en wat zeg je dan tegen jezelf? 
In de yogales van Tamahli heb je ontdekt welke geluiden er zijn en of er een verschil is tussen horen en 
luisteren. 
En wat zegt dat stemmetje in je hoofd eigenlijk allemaal? Tamahli heeft geprobeerd de kinderen 
bewust te maken om het stemmetje te herkennen en of te beïnvloeden door affirmaties te zeggen. 
Zij begon met een voorstelronde en ging daarna een luisterspel doen. Daarna gingen de kinderen een 
warming up doen en volgden 5 houdingen die stimuleerden om te luisteren naar jezelf en naar de 
ander. 
Vervolgens gingen ze mediteren! Waarbij een verhaal verteld werd, waarbij verschillende geluiden  te 
horen waren. Na de meditatie mocht je vertellen of uitbeelden wat je hebt gehoord en hoe je erbij 
voelde. 
 
 
In deze workshop ging  Shannen aan de slag met dans, theater en beweging. Je lijf inzetten als 
instrument. Basis regel is: Niets moet en alles is een uitnodiging. 
Binnen dit aanbod bij de Magische Poort staat dans centraal! Dans en beweging vanuit je hart. Wat 
beweegt jou in het leven? En wat houdt je tegen in het leven? Niet alleen via bewegen en dans gaan we 
te werk, maar we gaan ook met elkaar kletsen en we zien elkaar. Echt elkaar zien. In de ogen durven 
te kijken, via de ogen in elkaars ziel te kijken. En het allerbelangrijkste bij dit alles is: Dat je jezelf mag 
zijn. Zijn wie je bent, met alles wat jou bijzonder en uniek maakt. En vanuit daar gaan we bewegen, 
dansen, plezier maken en het leven met elkaar vieren.

magische zomerkriebels 
bij de magische poort
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feel form hand am up help. Parties it brother 
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occasional celebrated motionless unaffected 
conviction out. Evil make to no five they. Stuff 
at avoid of sense small fully it whose an. Ten 
scarcely distance moreover handsome age 
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MESSAGE FROM THE 
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Not far stuff she think the jokes. Going as by do known noise he wrote round 
leave. Warmly put branch people narrow see. Winding its waiting yet parlors 
married own feeling.
Zaterdagmiddag 23 oktober….14.45. Aansluitend bij het thema, spelen met energie, 
kwamen de eerste kinderen enthousiast binnen. De jassen werden opgehangen en de 
schoenen gingen uit, het was tijd om de omgeving te verkennen. Om 3 uur stroomden de 
laatste kinderen binnen, waardoor we met een groep van 16 kinderen van start konden 
gaan. Allereerst kregen de kinderen een workshop “spelen met energie”. Door middel van 
oefeningen met wrijving van de handen, konden de kinderen ervaren dat de energie die 
hierdoor ontstaat, voelbaar is. De opgewekte energie maakte dat de kinderen zin kregen 
in een meer actief spel: tikkertje. Een van de kinderen had zichzelf als tikker aangewezen 
en trapte het spel af. Tot aan de eerste drinkpauze werd er samen gespeeld en 
gelachen. Rennend en hijgend kwamen ze richting de tafels waar ze plek konden nemen 
om even lekker iets te drinken en uit te rusten. Na de drinkpauze gingen we over op een 
meer gestructureerd spel: vies en lekkertje. “Links is vies, rechts is lekker!”, schreeuwde 
er eentje door de zaal. Zonder ook maar in het verweer te gaan, sloten ze zich daarbij 
aan en vormden ze 1 grote groep aan de ene kant van de zaal. Pepernoten, watermeloen, 
macaroni, spinazie, lolly’s, alles komt zo’n beetje voorbij. Na dit leuke spelletje was het 
tijd voor een fruithapje: een stokje met aardbei, banaan, kiwi appel en een druif. De tafels 
werden in de tussentijd klaargezet zodat de kinderen na de fruit snack konden gaan 
schilderen. Ze kregen een groot A3 papier, waar ze eerst met wasco een mooie tekening 
op hadden gemaakt, vervolgens deze nat hebben gemaakt om het daarna met ecoline 
tot een meesterwerk te vormen. En wat een talent! Zo veel mooie kunstwerken die voor-
bij zijn gekomen, talent ontbrak zeker niet. Rond 6 uur kregen we heerlijke hapjes in een 
Marokkaans jasje: verrukkelijk! Nadat de buikjes gevuld waren kregen de kinderen de 
gelegenheid lekker te tekenen of een spelletje te doen. Rond 7 uur werden de kinderen 
opgehaald, uitgeput en wel, maar wat hebben ze het leuk gehad! 
Ik vond het heel mooi om te zien dat alle kinderen in harmonie samen speelden en werk-
ten. Je kon zien dat ze genoten hadden van de dag, ze gingen voldaan de deur uit en 
kunnen bijna niet tot de volgende keer wachten. Het was een leuke, energie volle, kleur-
rijke en mooie dag! 
Tekst: Esmé van Wilgen

spelen met energie

BIJ DE MAGISCHE POORT 
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Marjo Jans zijn we heel dankbaar voor de vele prachtige zelfgemaakte 
verjaardags- en sinterklaasdozen en sieraden. Van Peter van Nijen kregen 
we	lieve	knuffelberen	voor	de	kinderen.

Magische Dag 13 november: een magisch samenspel van zintuigen.

Afgelopen zaterdag had de Magische Poort de deuren weer geopend voor kinderen die 
een magische dag wilden beleven. Eenmaal binnen voor de starttijd, stormden de kinderen 
naar de grote zaal toe om Annemaria Koekoek te spelen. De harmonie was weer aanwezig: 
de kinderen speelden met elkaar en gaven elkaar de ruimte om ideeën voor het spel uit te 
wisselen. Toen de klok 16:00 aangaf, was het tijd om te beginnen. Ieder kind zocht een matje 
in de zaal uit om plaats op te nemen en deel te nemen aan de activiteit. De eerste activiteit 
werd gegeven door yogadocente Annette. We begonnen door in een grote kring te gaan 
zitten en te luisteren naar een verhaal over Sinterklaas wat Annette had voorbereid. Na dit 
leuke verhaal zijn we begonnen met bewegingen linken aan een instrument: we maakten 
bewegingen zoals vingers tikken op je lichaam waardoor het voelt alsof je een piano bespeelt, 
moesten ons lichaam schudden zodat je de ervaring van een sambabal krijgt en sloegen op 
onze borst als een soort gorilla om een trommel te representeren. Nadat we hadden geleerd 
hoe we ons lichaam kunnen omtoveren tot een bepaald instrument, toverde Annette een 
stapeltje kaarten uit haar tas. Op deze kaartjes stonden dieren afgebeeld die elk weer een 
andere yoga-oefening weergaven, en dat was een hit! Om de beurt gaven de kinderen aan welk 
dier ze hadden en welke oefening hierbij hoort. Koe, ooievaar, krokodil, paard, elk dier kwam 
zo’n beetje wel langs. Na deze oefening was het uur al weer voorbij en was er de gelegenheid 
om wat te drinken en een fruitstick te eten. Tijdens de pauze kwam een bekende binnen 
lopen: dans docente Shannen! Wat waren de kinderen blij om haar te zien en konden bijna 
ook niet wachten om haar les te volgen. Weer liepen de kinderen richting de grote zaal om de 
volgende activiteit voort te zetten. Shannen had een grote box meegenomen om liedjes mee te 
luisteren en hier lekker op te dansen. Ze mochten om en om een liedje uitzoeken, vervolgens 
werd hier op gedanst en zodra de muziek stopte, moest je zo stil mogelijk blijven staan tot de 
muziek weer werd vervolgd. En lol hadden ze hier zeker in! Iedereen gooide zijn beste moves 
in de strijd en diegene die af was mocht Shannen helpen met jureren. Ook dat vonden ze 
geweldig om te doen, dus afvallen vonden ze ook geen straf. Na dit leuke spel werd er een 
kring geformeerd en gaf Shannen de kinderen de vrijheid om verhalen te delen. Ze deed dit zo 
mooi: er werd een sfeer gecreëerd waarbij het vertrouwt voelde om dit te kunnen delen. Het 
was een heel kwetsbaar moment, maar respect en begrip ontbraken zeker niet. Na het delen 
van elk verhaal gebaarden we een hartje met onze handen met de gedachte: bedankt voor het 
delen. Na deze mooie verhalen was het tijd om te eten. De kinderen schoven aan om pizza en 
wat komkommer en tomaatjes te eten. Ook kregen de kinderen er een lekker glas frisdrank of 
chocolademelk bij. Als afsluiter ook nog een stukje taart: die vonden ze heerlijk! Voor we het 
wisten stonden de ouders alweer op de stoep. Ze zeggen ook altijd ‘de tijd vliegt als je het leuk 
hebt’, en leuk hebben ze het zeker gehad!
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Nadat Sinterklaas was uitgezwaaid, en met kerst en oud en nieuw in zicht, hebben we afgelopen 
zondag een magische afsluiter gehad. Met de gezellige sfeer en mooi versierde ruimte hebben 
we er een onvergetelijke dag van gemaakt. De jassen en schoenen gingen uit, het was tijd om 
een feestje te bouwen. We begonnen met een fijne yogales van yogadocente Annette. Eerst 
kregen we een mooi verhaal te horen waarbij we mee op reis werden genomen om een mooie 
kerstboom te hakken en mee naar huis te nemen. Bij dit verhaal konden we bepaalde handelin-
gen nabootsen, door middel van je lichaam op een bepaalde manier te gebruiken: in tweetallen 
de voeten tegen elkaar aan en het trappen op een fiets nadoen, de handen in elkaar slaan en een 
zaag creëren. Als afsluiter mochten we een tekening/boodschap maken die we voor de volgen-
de activiteit konden gebruiken, namelijk een sterrendoosje maken! Dit werd onder begeleiding 
van docent Mieke uitgevoerd. Voordat de volgende activiteit zou starten, hadden we eerst pauze 
met een heerlijk verzorgde lunch. De empanada’s, pasteitjes en kroketjes vielen ook erg goed in 
de smaak! De buikjes waren vol, tijd voor de volgende activiteit. Ook Mieke had een mooi ver-
haal aan het begin van de activiteit waar de kinderen aandachtig naar luisterden. Na het verhaal 
kregen we een doosje in de vorm van een ster, die we mochten versieren naar eigen wensen. 
Prachtige doosjes die voorbij kwamen, van roze tot blauw, van goud tot zwart. Creativiteit is echt 
iets wat niet bij de kinderen ontbreekt. Toen het doosje af was, konden de kinderen de mooie 
tekening of de mooie boodschap in het doosje stoppen. Na het intensieve luisteren en het 
drukke knutselen was het tijd om weer een pauze in te lassen. Een feestelijke pauze! Oliebollen 
op een schaal, met allemaal sterretjes er omheen. Er werd gesmuld, zowel in de oliebollen met 
als zonder krenten. Met goed gevulde maagjes gingen we door naar de laatste activiteit. Do-
cente Shannen had weer iets heel leuks geregeld! We gingen een reis maken naar het heelal en 
mochten daarbij ons eigen heelal creëren. Verf, een spons, een tandenborstel en een A3papier 
had je hier voor nodig. Met de spons creëerde je verschillende lagen van kleuren wat er uit komt 
te zien als de atmosfeer, en met de tandenborstel kon je kleine spetters creëren die er uitzagen 
als sterren. En we hadden echt artistieke kinderen in ons midden! Heel veel kunstwerken zijn 
voorbij gekomen. Time flies when you’re having fun, en dat bleek wel weer. Voor we het wisten 
was het al weer 5 uur en kwamen de ouders de kinderen alweer ophalen. Als klein presentje 
mochten ze in de grabbelton een cadeautje pakken. Het was echt een geslaagde dag!
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Stichting de Magische Poort is bijzonder dankbaar voor de financiële bijdrage van een aan-
tal Stichtingen, fondsen en congregaties. Zonder sponsors zou de Magische Poort er heel 
anders uitzien. Samen met al onze behulpzame vrijwilligers zijn we door schenkingen en 
sponsoring in staat meer activiteiten te doen voor kinderen die in armoede verkeren.

Denk maar eens aan alle magische dagen, de magische cursussen en de speciale dagen. 
Ook zijn we aan het sparen voor een personen busje om kinderen op te halen en weer weg 
te brengen.
Onze sponsors in 2021 waren de Gemeente Groningen, RKSCI, het Pieter Arie Kooij Fonds 
en Fonds Goed Idee van MJD

Voor de financiële verantwoording verwijzen naar de jaarrekening 2021 op onze website 
onder rubriek menu/verslaglegging.

Ook sponsor worden? Een schenking doen? Of wilt u ons tot uw goede doel maken? Neem 
dan contact op met Lodewijk van Gaalen. Hij bespreekt graag met u de mogelijkheden.
Zijn mobiel nummer is  06 44161943.

Hartelijk dank namens het Team van de Magische Poort.
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