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Vooruitblik
Er wordt ons regelmatig gevraagd: "Hebben
jullie ook een cd?". Binnenkort wel, want in
in ons lustrumjaar 2017 gaan wij een Diva
Dichtbij cd laten maken! Via crowdfunding
willen we het geld dat hiervoor nodig is
verzamelen. Mocht u nu al een bijdrage
willen doen, dan kan dat natuurlijk ook.
Maak uw donatie over op IBAN nummer:
NL73 INGB 0003337737 o.v.v. CD Diva
Dichtbij. Doneert u 15 euro of meer dan
ontvangt u de cd zodra deze af is. Graag uw
adresgegevens vermelden bij de donatie!

Zingend contact maken
Er zijn nog maar een paar plekken
beschikbaar voor de workshop 'Zingend
contact maken' op vrijdag 13 januari 2017
te Ede. En let op: goed of mooi kunnen
zingen is niet van belang in deze
workshop! Het is ook mogelijk om
deze workshop te boeken voor
medewerkers op uw eigen zorglocatie.

december 2016

Beste lezers,
Wij zijn in een jubelstemming omdat we opnieuw een heel mooi
jaar achter de rug hebben. We mochten bijna 500 optredens
verzorgen en 4 nieuwe Diva's en Divo's verwelkomen.
Daarnaast zijn we gestart met workshops over hoe echt contact
te maken met kwetsbare doelgroepen. En we kijken uit naar
2017, want dan bestaat Diva Dichtbij 10 jaar! We hebben
allerlei plannen om u mee te laten jubelen in dit bijzondere jaar,
hieronder leest u er al wat over.
Dit jaar werd ik het meeste geïnspireerd door een ontmoeting
met Niels Schuddeboom. Niels is een jonge ondernemer en
groot zorgvernieuwer en dat ondanks een ernstige aangeboren
lichamelijke beperking. Hij kreeg de op zijn naam geïnspireerde
Shaking Tree award uitgereikt. Niels zei onder meer: 'Helende
kracht ontstaat als je ruimte maakt voor alles wat er is en dat
geeft veerkracht". En dat is wat ik ieder van jullie graag als
wens wil meegeven voor 2017: "Geef ruimte aan alles wat er is
en geniet van de veerkracht die dit geeft".
Pieternel van Amelsvoort
........................

Nieuwe Diva Sofie
Wat zijn we blij met onze nieuwe Diva! "Mijn naam is Sofie
Habets en ik ben 26 jaar. In 2014 ben ik afgestudeerd aan
Codarts richting Muziektheater. Vorig jaar heb ik meegedaan
aan de workshop Zingend Contact Maken van Diva
Dichtbij. Toen ik na deze dag in de trein terug naar huis zat,
was ik gevuld met positieve energie, zat vol met
inspiratie en... ik voelde dat ik gevonden had wat ik al een tijd
zocht: eerlijk, puur contact maken. Zingend contact maken
bezorgt eerlijke en onvergetelijke ontmoetingen waarbij
verscheidene emoties en mooie herinneringen passeren. Het is
heel bijzonder om een Diva te zijn!
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Uit ons gastenboek
Ook wij worden geraakt door mooie
reacties, zoals de onderstaande, in ons
gastenboek!
"Jullie hebben met jullie optreden zo velen
aangeraakt. Zeker de bewoners, maar ook
familie, vrijwilliger en ons als personeel,
met jullie warme persoonlijkheid, prachtige
stemmen en verschijning. Dat we jullie nog
vaker mogen ontmoeten in het belang van
een ieder die jullie kunnen bereiken."

2017 lustrumjaar voor Diva Dichtbij!
In 2017 bestaat Diva Dichtbij alweer 10 jaar! Daar zijn wij
ontzettend trots op. Wie jarig is trakteert en daarom geven wij
in 2017 iedere maand 1 optreden in 1 provincie weg! We
trappen de maand januari af met de provincie Gelderland.
Wilt u een optreden winnen voor een zorginstelling in de
provincie Gelderland in de maand januari? Ga dan naar onze
Facebookpagina. Daar vindt u het bericht 'Wij geven Gelderland
een Diva Dichtbij cadeau'. Like en deel dit bericht, dan maakt u
kans op het optreden! U kunt het bericht liken t/m 19
december. Op 20 december maken wij de winnaar bekend.
Geen Facebook? Stuur dan een e-mail. Dan zorgen wij dat u
meegaat in de loterij. Vertel zoveel mogelijk mensen in uw
omgeving om het bericht te liken en te delen (of ons te mailen),
des te meer kans u maakt!
Let op: In overleg bepalen we op welke datum in januari we
komen optreden. In februari geven wij Zuid-Holland een
optreden cadeau en in maart de provincie Drenthe. Houd onze
Facebookpagina en website in de gaten voor de komende
maanden!
........................

In de media
In het blad 'Gastvrije Zorg' stond een
treffend verslag van een optreden van Divo
Paul bij verpleeghuis De Hooge Tuinen van
zorginstelling Pieter van Foreest. "De Divo
kwam ontegenzeggelijk dichtbij." Lees hier
het artikel."

Sponsorkliks
Met de kerstdagen voor de deur koopt u vast wel eens online
een cadeau. U kunt met uw online aankopen ook Diva Dichtbij
steunen, zonder dat het u geld kost. Dit kan via onze eigen
actiepagina op de website van Sponsorkliks. Vanuit deze pagina
kunt naar de webwinkel waar u wilt winkelen en vervolgens uw
product bestellen. De meeste webwinkels zijn aangesloten bij
Sponsorkliks, zoals wehkamp.nl en bol.com. U koopt het
product en een deel van uw aankoopbedrag gaat automatisch
naar Diva Dichtbij. U betaalt daar zelf niks extra’s voor. Heel
eenvoudig en voor ons geldt: alle beetjes helpen. Zet de
website van sponsorkliks bij uw favorieten en draag met uw
kerstcadeau bij aan nog meer mooie optredens van Diva
Dichtbij!
........................

Volg ons op Facebook en Twitter!

Mede mogelijk gemaakt door:
VSB-fonds • Fonds Sluyterman van Loo • Prins Bernhard Cultuurfonds (Limburg en Gelderland) • Stichting
Senioren Ondersteunen Senioren • Stichting Charity Rob Beers • Piusstichting (Regio Noord Holland Noord) •
RCOAK • Ars Donandi en SWL fonds • Fonds 1818 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting • Fonds DBL • Sint
Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam) • Stichting Roelvink fonds • Ludovica Stichting • Stichting Hulp na
Onderzoek (Amsterdam) • Van Cappellen stichting •Dokter Wittenbergstichting • Stichting Welzijn Senioren •

Noorderlichtfonds • Stichting A.H.E.M. Philips de Jongh Fonds • Stichting Drs. C. van Zadelhoff Fonds •
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden (ASBN) • Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds • Stichting N. van
Ballegooijen Fonds • Stichting Anslo's Hofje en De Eendracht (Amsterdam) • Stichting Vrienden van Joannes de
Deo • 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.

