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Respectvol en stap voor stap dichterbij
Lieve betrokkene bij Diva Dichtbij,
Tijd om bij te komen van ons extreem drukke jubileumjaar hebben we
nauwelijks. Onze groei blijft maar doorgaan. Fantastisch natuurlijk. Maar op
ons kantoor is het elke dag 'alle hens aan dek'. Gelukkig weten we waar we
het voor doen. En we krijgen regelmatig warme complimenten voor wat Diva
Dichtbij aan mooie dingen teweegbrengt bij mensen die dat zo hard nodig
hebben!
Door omstandigheden moeten we dit jaar overstappen op een nieuw
reserverings- en administratiesysteem. Dat klinkt niet heel spannend, maar
dat is het wel. Het systeem vormt het technisch hart van onze organisatie.
Een goed werkend systeem is absoluut noodzakelijk om zo veel optredens te
kunnen organiseren. En helaas is een nieuw systeem duur. Dus als u ons
kunt helpen met een donatie om de kosten te dekken, heel graag!!

Pieternel van Amelsvoort
oprichtster Diva Dichtbij

62.000 views!
Een video van Diva Abke Bruins ging
viral op onze Facebook-pagina. We
zijn blij met de extra bekendheid die
dat oplevert. Vooral omdat de video
goed laat zien hoe een Diva een
gesprek voert zonder woorden en stap
voor stap dichterbij komt. De
geluidkwaliteit is niet optimaal, het
beeld niet helemaal scherp. Maar wat
u ziet, is zó ontroerend!
> Bekijk de video

“Nu weet ik weer waarom ik dit werk koos”
Iets meer kunnen betekenen voor cliënten dan alleen verzorging en
verpleging, dat is waar zorgmedewerkers voldoening uit halen. De workshop
‘Stem af en maak contact’ van Diva Dichtbij helpt daarbij, met oefeningen en
handvatten om beter contact te maken met de mensen waarvoor
zorgmedewerkers zich met hart en ziel inzetten.
De workshop is geschikt voor iedereen die in het (toekomstig) werk te maken
heeft met mensen die afhankelijk zijn van intensieve, langdurige zorg.
> lees meer

Binnenkort weer op tv

Een prachtig filmpje van NPO Radio4, waarin Divo Jan Willem Baljet laat zien wat
Diva Dichtbij nu eigenlijk doet. En binnenkort is een van onze andere Divo's in beeld:
Merijn Dijkstra. Hij is te zien in het programma 'Gelderse koppen' van Omroep
Gelderland. Kijken dus: zaterdag 24 februari vanaf 17.20 uur, elk uur herhaald.

Nieuw: Diva Zoë

Giften aftrekbaar

Heeft u de cd al?

Ze is al even aan de slag als
Diva Dichtbij. De hoogste
tijd om haar aan u voor te
stellen: Zoë Hemmes. Haar
nieuwe jurk en muziekkar
zijn te zien op onze
Facebook-pagina. Zoë is
heldere sopraan, met een
vrolijke, serene en liefde–
volle uitstraling. Zoë over
zingen als Diva Dichtbij:
“Deze manier van zingen
past bij mij, omdat er een
diep contact ontstaat met
het publiek.

Het wordt een duur jaar
voor ons. We moeten
overstappen op een nieuw
computersysteem voor
reserveringen en
administratie. Steunt u ons
met een donatie? Uw
donatie komt volledig ten
goede aan ons mooie werk.
En omdat wij de ANBI
cultuurstatus hebben, kan
uw gift tot 125% fiscaal
aftrekbaar zijn. Informatie
hierover vindt u op de site
van de Belastingdienst.

Sluit uw ogen en geniet van
prachtig gezongen liederen
en liedjes. Voor 20 euro
haalt u 12 Diva's en Divo's
in huis. Ze zingen onder
meer 'Het dorp', het 'Avé
Maria’ , 'Mag ik dan bij jou',
Parlez-moi d'amour’ en
‘Liefde van later’. Op onze
website kunt u fragmenten
beluisteren. We gebruiken
de opbrengst van de cd's
om meer optredens
mogelijk te maken.

> lees meer

> lees meer

bestel

Zo bereikt u ons
0314 - 35 92 45
post@divadichtbij.nl
Raphaëlstraat 1, 7031 BA Wehl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u af als abonnee.

