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Jaarverslag stichting Diva Dichtbij 2007
Wat vooraf ging
Al enige jaren was zangeres en initiatiefneemster Pieternel van Amelsvoort bezig met het idee te gaan
zingen voor zieken. Zij raakte daartoe geïnspireerd tijdens vakanties bij ‘Les Gaillards’, een
vakantiehuis voor terminaal zieken in Frankrijk. Daar merkte zij hoe het zingen voor zieken een heel
andere wisselwerking oproept dan in een normaal optreden. Het raakt zowel de luisteraar als de
vertolker op een diep menselijk niveau. Waarom dan alleen tijdens vakanties in Frankrijk als er in
Nederlandse verpleeghuizen mensen jarenlang verblijven zonder ooit op vakantie te kunnen.
In de zomer van 2006 begon zij als Diva Dichtbij op te treden, met een speciaal voor dit doel
vervaardigd muziekkarretje, vermomd als een tuin op wielen en met een prachtig kostuum. Zij voelde
zich direct gesteund omdat alles voor haar werd gemaakt tegen materiaalkosten.
Na een half jaar bleek dat er een enorme behoefte bestond aan de intieme optredens aan de rand van
het bed die Pieternel verzorgde, maar dat er vaak vrijwel geen middelen beschikbaar waren om dit te
betalen. Zo ontstond het idee een stichting op te richten.

De oprichting
De stichting Diva Dichtbij werd in maart 2007 opgericht met als doelstelling:
Door middel van muziek, theater en andere kunstvormen mensen met een ziekte of
anderszins kwetsbare mensen, bij te staan en hun situatie in gelukkiger en gezonder
perspectief te helpen plaatsen.

Het duurde tot in de zomer voordat alle formaliteiten met Kamer van Koophandel, Belastingdienst en
Postbank waren afgehandeld. Op dat moment werd de stichting pas echt operationeel.

De activiteiten in 2007
-Optredens
In 2007 werden in totaal 17 optredens verzorgd. Daar waren twee symposia over terminale zorg
onder, een ziekenhuis, een inloophuis voor mensen met kanker en een aantal verpleeghuizen. Met
name in de verpleeghuizen werd duidelijk dat er weinig professioneel aanbod is voor mensen met een
lichamelijke aandoening die langdurig in verpleeghuizen verblijven. Het concept Diva Dichtbij is bij
uitstek geschikt voor deze doelgroep omdat de combinatie van muziek en poëzie in de optredens hen
aanspreekt op hun gezonde deel. Het biedt een aanknopingspunt om moeilijke levensthema’s te
beleven en tegelijkertijd te genieten. Zo ontstond het idee een plan te ontwikkelen voor deze
doelgroep.

- Publiciteit
Al direct bij de oprichting werd een webpagina met de eigen naam (www.divadichtbij.nl) gereserveerd.
Om de kosten beperkt te houden ‘hangt’ deze pagina binnen een andere site en is er nog geen eigen
e-mail adres. De pagina is wel direct in gebruik genomen en wordt regelmatig bijgewerkt met foto’s,
informatie en een speellijst.
Om belangstellenden op de hoogte te houden werden in totaal 4 nieuwsbrieven per e-mail verstuurd.
Deze groep bestaat uit ongeveer 250 personen.
Een aantal keer zochten we contact met de pers, waarop steeds een zeer geïnteresseerde reactie
volgde. Rond het optreden bij Panakeia in Ede was er een uitgebreid artikel voorafgaand en na afloop,
beide met foto in de Edese Post. Over de publiciteit rond de kennismakingsbijeenkomst leest u
hieronder.
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- Kennismakingsbijeenkomst en donateurwervingsactie
In oktober organiseerde Diva Dichtbij een eerste kennismakingsbijeenkomst en
donateurwervingsactie. Beiden waren een succes. Er werden 3 kranten en de RegioTV benaderd met
een persbericht. In alle kranten verscheen een artikel met foto en in het AD editie Utrecht werd een
interview geplaatst. RegioTV maakte er een item van voor UVandaag met een impressie van een
optreden in verpleeghuis Tamarinde.
De kennismakingsbijeenkomst verliep in intieme, ongedwongen sfeer die ook de optredens van Diva
Dichtbij kenmerkt. Liza Daane (secretaris) verzorgde een inleiding met achtergronden, de Diva trad op
en werd geïnterviewd.
De donateuractie leverde een bedrag op van € 537,-

- Zorgvernieuwingsaanvraag
In november 2007 dienden wij een idee voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs en werden daarmee
als serieuze kanshebber van deze prijs geselecteerd. In dit plan voor 2008 en 2009 richten Diva
Dichtbij zich op somatische afdelingen van verpleeghuizen samenwerken. Omdat we merkten dat de
behoefte hier groot is en er voor deze groep bijna geen professioneel, cultureel aanbod op maat. Voor
kinderen, verstandelijk gehandicapten en dementerenden is dat er wel. In ons programma proberen
we deze leemte op te vullen en bieden we aanknopingspunten om moeilijke levensthema's te beleven
en tegelijk te genieten van muziek en poëzie.

Financiëel
In het eerste jaar van stichting Diva Dichtbij werkten we met een zeer klein budget en werden veel
werkzaamheden op vrijwillige basis uitgevoerd.
De inkomsten bestonden uit
Vergoedingen voor optredens:
EUR 2167,Donaties
EUR 537,Sponsoring door Therapeutenwinkel
kantoorfaciliteiten en autokosten
Totaal
EUR 2704,De uitgaven bestonden uit:
Oprichtingskosten
Kosten internetpagina
Representatie
Administratiekosten
Artistiek gedeelte
• Pianist (opnames)
• Zangeres
• Kostuum/decor/presentjes
Totaal
Resultaat:

EUR 406,EUR 42,EUR 43,EUR 165,EUR 201,EUR 1406,EUR 67,EUR 2330,EUR 374,-

Donaties hebben ons een kleine financiële buffer gegeven. We streven ernaar dit in te lopen en het
complete bedrag aan donaties uit 2007 + 2008 te besteden als bijdrage voor optredens.

Vooruitblik 2008
In 2008 gaat de stichting een eerste stap zetten naar professionalisering. Het plan dat werd ingediend
voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs zal verder worden ontwikkeld zodat het onafhankelijk van het
al of niet winnen van de prijs kan worden uitgevoerd. In dat kader zullen subsidieaanvragen worden
gedaan. Verpleeghuizen die willen deelnemen aan bovengenoemd plan zullen worden geselecteerd.
Daarnaast blijven we nieuwsbrieven verzenden en contact zoeken met de pers om de bekendheid van
Diva Dichtbij te vergroten en donateurs te werven.
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Bijlage:
Speellijst 2007
2 feb. 2007

Stichting Het Noorderlicht, Symposium over vakantie voor terminaal zieken

28 maart 2007 Oecumenisch centrum De Hoef, Utrecht, Themamiddag voor 55-plussers
12 mei 2007 Patiëntenvereniging Gilles de la Tourette, Workshop tijdens ledendag
16 mei 2007 Verpleeghuis de Crabbehof, Dordrecht
Introductie nieuwe huisregels voor alle bewoners en medewerkers
26 juni 2007 Zorgcentrum Zuiderpark, Den Haag
Verwenpauze voor medewerkers en bewoners
28 sept. 2007 Panakeia, Ede, Avond in dit inloophuis voor mensen met kanker
4 okt. 2007

Willem Felsoord, Delft
Optreden in dit dagcentrum voor volwassenen

8 okt. 2007

CIPO Den Haag, Workshops tijdens dag van de palliatieve zorg

11 okt. 2007 Groene Hart Ziekenhuis, voor patiënten en medewerkers
28 okt. 2007 Stichting Diva Dichtbij, Utrecht
Presentatie tijdens dag voor donateurs en belangstellenden
1 nov. 2007

Verpleeghuis Tamarinde, Utrecht
Voor somatische patiënten

12 nov. 2007 Verpleeghuis De Wilbert, Katwijk, voor verschillende afdelingen
21 nov. 2007 De Biltse Hof, Bilthoven, voor verschillende afdelingen
22 nov. 2007 De Meerstroom, Vleuten voor alle bewoners
28 nov. 2007 Huize Tabitha, Amsterdam, voor verschillende afdelingen
18 dec. 2007 Kerstbrunch voor gebruikers en vrijwilligers van de BoodschappenPlusBus,
Utrecht, Leidsche Rijn
23 dec. 2007 Promotie-optreden tijdens festival Leidsche Rijn On Tour
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