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Onlangs las ik op mijn theezakje: "If you permit yourself a
miracle, you also do that for the others". Ik realiseerde me
dat dit precies is wat we met Diva Dichtbij proberen te doen.
Ik wens u toe dat u zichzelf veel wonderen toestaat in 2015!

"Muziek: het mooiste
communicatiemiddel"
"Muziek is één van de mooiste
communicatie-middelen die er is. Zodra de Divo
ging zingen, was het bijzonder om het directe
effect op onze bewoners waar te nemen. De foto
van de Divo ligt nog overal op tafel en mensen
genieten zichtbaar na!"
(Uit een evaluatieformulier)

Het jaar 2014 zit er bijna op. Het was een prachtig jaar voor
Diva Dichtbij. We mochten maar liefst 315 optredens
verzorgen en daarmee bereikten we meer dan 10.000
mensen! En de eerste 140 optredens voor 2015 zijn alweer
geboekt!
2014 was ook een jaar met nieuwe uitdagingen. Zo hebben
we serieuze stappen gezet op weg naar een meer solide
financiering van onze activiteiten.

Pieternel van Amelsvoort
........................

Winnaars winteractie
De afgelopen weken kon iedereen meedoen aan onze
winteractie: een loterij om een optreden van Diva
Dichtbij te winnen. U gaf massaal gehoor aan onze
oproep om mee te doen! Na de officiële loting zijn de
drie winnaars bekend:
Winnaar loterij (palliatieve zorginstelling):
Marianne Meijdam
Winnaar loterij (algemeen): Kirsten Smulders
Winnaar mooiste verhaal op Facebook: Ellen
Engelbarts
Wij nemen z.s.m. contact op met de winnaars. Het
mooiste verhaal werd maar liefst 62 keer 'geliked' op
onze Facebookpagina en won daarmee met grote
overmacht. U kunt het prachtige verhaal van Ellen
Engelbarts hier nalezen.

Nieuw bestuurslid Diva Dichtbij
Margo Lennaerts heeft recent plaatgenomen in
ons bestuur. Zij is adviseur en directeur-eigenaar
van Lennaerts Consulting B.V. Margot heeft 15
jaar werkervaring in de gezondheidszorg. Wij
heten haar van harte welkom bij Diva Dichtbij.
Ingrid Damen heeft afscheid genomen van ons
bestuur. Zij heeft zich o.a. ingezet om onderzoek
naar de effecten van ons werk te stimuleren. Wij

Deze winteractie werd mogelijk gemaakt door het
Noorderlichtfonds, onze ontwerpster Sandra Derksen
en een heleboel donateurs!
........................

bedanken Ingrid voor haar inzet en steun aan
Diva Dichtbij.

Vrijwilligers van het jaar!
Het afgelopen jaar hebben diverse mensen zich
fantastisch ingezet voor Diva Dichtbij. Twee van
hen willen wij bijzonder bedanken voor hun
geweldige werk: Hans Schimmel (L) en Evert
Goverde (R).
Hans ontwikkelde voor onze diva's een online
muziekcatalogus zodat zij gemakkelijk
begeleidingsbanden kunnen downloaden. Ook de
hele route om nieuwe begeleidingsbanden aan te
vragen en in te spelen is hierin opgenomen. Het
is voor ons een wereld van verschil!
Evert hielp ons met sponsorwerving, allerhande
klussen en bleek ook nog een uitstekend
chauffeur! Heren: hartelijk dank!

De Looborch in Zeist start crowdfundactie
Woonzorgcentrum De Looborch in Zeist (onderdeel van
zorggroep Charim) is een crowdfundactie gestart om een
Diva te financieren. Via voorjebuurt.nl proberen zij samen
met ons geld in te zamelen voor een optreden. Ondernemers uit de omgeving helpen mee door tegenprestaties te
leveren. Wanneer iemand doneert kan hij of zij kiezen uit
een van deze prachtige tegenprestaties. Zo dragen de buurt,
ondernemers, familie, vrienden en anderen ieder op eigen
wijze bij aan deze actie.
Wilt u ook doneren en het optreden in Zeist mogelijk
maken? Ga dan naar de actiepagina.
Wilt u zelf een crowdfundcampagne starten, neem dan
contact op met Jacobien van Vugt,
communicatiemedewerker van Diva Dichtbij.
........................

Steun Diva Dichtbij!
Mede dankzij de steun van onze donateurs en
sponsoren kunnen wij vele langdurig zieken
verblijden met een optreden.
Wilt u ook helpen om ons werk mogelijk te
maken? Met een financiële bijdrage of als
vrijwilliger? U kunt ons ook opnemen in uw
testament. Kijk op onze website voor de
mogelijkheden voor particulieren, bedrijven en
serviceclubs. Diva Dichtbij is erkend als goed
doel door de belastingdienst met de status ANBI
Cultuur. Giften zijn aftrekbaar tot 125%.

Bereikbaarheid tijdens feestdagen
Ons kantoor is gesloten van 25 dececmber t/m 4
januari. Wij blijven bereikbaar via:
06-43165876.

Live muziek heeft effect op kwaliteit van leven
oudere psychiatrische patiënten
Kiki Verheyen, studente aan faculteit sociale wetenschappen
van de Universiteit Utrecht deed voor Diva Dichtbij
onderzoek naar het effect van live muziekoptredens op de
kwaliteit van leven van oudere psychiatrische patiënten.
Kiki was aanwezig bij diverse optredens en concludeerde dat
de optredens van Diva Dichtbij leiden tot een zichtbare
verbetering van de de gemoedstoestand van psychiatrische
patiënten. Zowel de participatie als het mentaal
welbevinden, belangrijke aspecten voor de kwaliteit van
leven, werden door de muzikale voorstellingen verbeterd.
Zelfs enkele dagen na een optreden voelde een groot deel
van de patiënten zich nog steeds beter.
U kunt hier het onderzoek nalezen.

Volg ons op Facebook en Twitter!

Mede mogelijk gemaakt door:
VSB-fonds • Skanfonds • CZ-Fonds • Fonds Sluyterman van Loo • Prins Bernhard Cultuurfonds • Stichting
Senioren Ondersteunen Senioren • Stichting Charity Rob Beers • Piusstichting (Regio Noord Holland Noord) •
RCOAK • Ars Donandi en SWL fonds • Nationaal Ouderenfonds • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting • Fonds
DBL • Sint Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam) • Stichting Roelvink fonds • Ludovica Stichting • Arnhemse
Stichting Bijzondere Noden (Arnhem) • Stichting Hulp na Onderzoek (Amsterdam) • Stichting Krijt Hulpfonds •
Van Capellen stichting • Kruiswerk Hummelo en Keppel • Dokter Wittenbergstichting • Noorderlichtfonds •
Anonieme fondsen

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Diva Dichtbij.
Wilt u een adreswijziging voor deze nieuwsbrief doorgeven? Laat het ons weten en stuur een e-mail.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

