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Wij gaan naar Amerika!
In september mogen Pieternel van
Amelsvoort en Paul Walthaus een
presentatie geven over Diva Dichtbij op een
mondiaal congres over Creative Aging in
Washington DC. "Ik vind het een
ontzettende eer om voor dit congres
uitgenodigd te zijn. We hebben heel veel zin
om Diva Dichtbij ook buiten de
landsgrenzen bekend te maken!" aldus
Pieternel.
We zijn overigens nog op zoek naar mensen
die ons kunnen helpen met het vertalen van
teksten van het Nederlands naar het Engels.
Bent of kent u iemand die dit wil doen?
Neem dan contact met ons op!

Uit ons gastenboek
"Gisteren was Paul Walthaus in het Antonius
Binnenweg op de afdeling Dominicus. Hij
trad daar onder anderen op voor mijn man,
die FTD heeft. Paul maakte met
Nederlandstalige muziek, waar mijn man
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Beste lezers,
We zijn drukker dan ooit met onze optredens. Sinds onze
zomeractie staat de telefoon en mail niet stil. Ook zijn er steeds
meer zorgorganisaties die onze optredens financieren met
gelden uit het programma Waardigheid en Trots van VWS. U
leest er verderop meer over, net als over onze nieuwe
workshops 'zingend contact maken'.
Ondertussen heeft Ivette van Laar, Diva Dichtbij van het eerste
uur, haar werk als diva neergelegd. Wij bedanken haar voor de
enorme bijdrage die zij aan de ontwikkeling van ons vak heeft
geleverd. Binnenkort stellen wij u weer voor aan enkele nieuwe
gezichten, waaronder een nieuwe Divo!
Pieternel van Amelsvoort
........................

Winnaars Zomeractie bekend

De Zomeractie van dit jaar was een ongekend succes. Ruim
101.000 mensen zagen hem op Facebook en dat leverde meer
dan 1400 deelnemers op. Voor ons onvoorstelbaar veel. Wat
zouden we graag iedereen blij maken met een optreden!
De twee gratis optredens zijn gewonnen door Merian Jepkema
(Rozenholm) en Janneke en Sjoerd Kampshof (Den Es). De drie
optredens voor 100 euro gingen naar Desiree Willemsen (Carel
van den Oever), Elly Zantman (De Klinkenberg) en Sjef en
Sanne Buijsman-Rondaan (Hollewal, de Omring). Bij de Hollewal
op Texel zijn we wel heel erg welkom. Maar liefst 16 mensen
hebben namens deze vestiging meegedaan aan de actie. En met
geweldig resultaat!
........................

Waardigheid en trots

dus nooit van hield, emoties los bij mijn
partner en liet hem zelfs meezingen. Mijn
man kan maar 3 woorden zeggen, maar
Paul kreeg er hele zinnen uit. Heel bijzonder
en mooi. Ik wil Paul daar heel erg voor
bedanken!"
Irma

Kent u Waardigheid en trots al? Via dit programma kunnen
zorgorganisaties extra middelen aanvragen voor een zinvolle
daginvulling. De gelden worden vanuit VWS beschikbaar
gesteld. Er zijn inmiddels verschillende zorgorganisaties die
optredens van Diva Dichtbij volledig vanuit deze gelden
financieren. Zorgorganisaties (dus geen afzonderlijke locaties)
kunnen nog tot 1 oktober een aanvraag doen voor 2017. De
benodigde informatie vindt u hier.
........................

Op kantoor
Workshop Zingend contact maken
Sinds 1 juni is Ger Timmer aan ons team
toegevoegd. Hij houdt zich bezig met
projecten in de ruimste zin des woords.
Binnenkort gaat Marit Brevet aan de slag als
medewerker organisatie optredens.

Wij willen onze kennis delen! Voor iedereen die te maken heeft
met mensen met dementie geven wij op 28 oktober een
workshop Zingend contact maken. Iets voor u? Geef u dan op!
U hoeft hiervoor overigens niet te kunnen zingen. Meer over
deze workshop leest u op onze website. Het is ook mogelijk om
deze workshop te boeken op uw eigen zorglocatie.

Congres muziek en zorg
Op 26 september levert Diva Dichtbij voor
de tweede keer een bijdrage aan het
landelijke congres van Studie Arena Muziek,
een waardevol instrument in de Zorg. Onze
trainster Linde Löbert geeft een workshop
Zingend contact maken.

........................

Maakt u onze Winteractie mede mogelijk?

In de media
Diva Ivette werd geïnterviewd door de
Stentor naar aanleiding van haar afscheid
van Diva Dichtbij. Het werd een prachtig
artikel, dat u hier kunt lezen.

Na het succes van onze Zomeractie willen we ook komende
winter weer een aantal gratis optredens weggeven. Wilt u onze
Winteractie mede mogelijk maken? Doe dan een donatie!
Heeft u een goed idee om geld op te halen voor Diva
Dichtbij? Kijk op onze website naar 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%.
........................

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 • 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 •
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.

