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De mooiste dag

april 2014

Beste mensen,
Ons jaarverslag over 2013 is klaar. We hebben met een goed
gevoel teruggekeken. Maar ondertussen zijn we natuurlijk
volop en met veel plezier aan de slag in 2014. Dat moet ook
wel. Want sinds de start van het nieuwe jaar worden we
overspoeld met aanvragen voor optredens. Er zijn nu al 40%
meer optredens geboekt dan in 2013 rond deze tijd. Dat is
goed nieuws! Uit de groeiende belangstelling blijkt dat
steeds meer mensen de meerwaarde van onze optredens
herkennen.
Tegelijkertijd stelt de enorme belangstelling ons voor een
nieuwe uitdaging: hoe financieren we al die extra optredens?
In elk geval blazen we onze actie Samen Sparen nieuw leven
in. U leest daar meer over in deze nieuwsbrief. We hopen
van harte dat u ons als donateur of als sponsor helpt om aan
alle aanvragen te voldoen.

"Dit was de mooiste dag uit mijn carrière, en ik
werk al heel lang in de zorg."
reactie in een evaluatie van een optreden

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

Bewindslieden in beweging!
Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris
Martin van Rijn kwamen in beweging tijdens
een optreden van Diva Dichtbij Pieternel.

Zo spaart u voor een optreden!
De bewindslieden brachten op 18 maart een
werkbezoek in Rotterdam aan makers en
beoefenaars van kunstprojecten met en voor
ouderen. Hier maakten zij kennis met Diva
Dichtbij.
Lees verder

Samen met anderen sparen voor een optreden van Diva
Dichtbij? Dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. Maak
uw omgeving enthousiast en ga via onze actie ‘Samen
Sparen’ aan de slag. Bijvoorbeeld zo:
Doe inspiratie op met onze lijst met 25 tips voor
leuke geldwervende acties.
Start een plaatselijke crowdfunding-actie met ‘Voor je
buurt’. Wij hebben hiervoor een standaardsjabloon
gemaakt. U hoeft het alleen maar op uw eigen situatie
toe te spitsen.

Even weg uit de troebele geest
We waren weer regelmatig in de publiciteit de
afgelopen tijd. Onder meer met een mooi
artikel én een geweldige foto in De
Gelderlander.
Aanleiding voor het artikel: een optreden voor
dementerenden van onze diva Ivette van Laar
bij De Biesdel in Velp.

Verdubbel de opbrengst van uw actie met het
Premieplan van het Nationaal Ouderfonds. Wij hebben
het aanvraagformulier al voor u ingevuld.
Begin direct met het inzamelen van mobieltjes en
cartridges. Dit formulier zal u van pas komen.
Meer weten? Stuur ons snel een e-mail voor meer
informatie.
........................

‘Even weg uit de troebele geest’ is de kop
boven het artikel. Een treffende formulering!

Inspirerende ontmoetingen met
Karin Bloemen en Miranda van Kralingen

Jaarverslag 2013
In 2013 bereikten we ongeveer 9.500 mensen
met onze optredens. Dat was opnieuw meer
dan het voorgaande jaar. Dit, en veel meer, is
te lezen in ons zojuist verschenen jaarverslag
2013.
U kunt ons jaarverslag hier downloaden.

Vorige maand hadden we inspirerende gesprekken met twee
leden van ons comité van aanbeveling: Karin Bloemen en
Miranda van Kralingen.
De ontmoeting met Karin Bloemen vond plaats op 27 maart,
na afloop van haar voorstelling De Witte Nar. Pieternel van
Amelsvoort overhandigde Karin ons boekje ‘Een
kennismaking met Diva Dichtbij’. Karin Bloemen sprak over
de magie van muziek en de verbinding met de emotie. Die
verbinding werkt in de grote zalen waar zij optreedt vrijwel
hetzelfde als in die kleine huiskamers waar wij zingen!
Pieternel ontmoette Miranda van Kralingen bij de première
van de voorstelling ‘Wie is Loesje’ van Opera Zuid. Lees hier
wat zij van ons werk vinden.
We verheugen ons op de ontmoetingen met twee andere
leden van ons comité van aanbeveling. Op dinsdag 15 april
spreken we Gerdi Verbeet en Joris Slaets. Wij houden u
op de hoogte!
........................

Helpt u ons?

........................
Volg ons op Facebook en Twitter!

Helpt u ook om ons werk mogelijk te maken? Met een
financiële bijdrage of als vrijwilliger? Kijk op onze site voor
de mogelijkheden voor particulieren, bedrijven en
serviceclubs. Diva Dichtbij is erkend als goed doel door de
belanstingdienst met de status ANBI Cultuur. Giften zijn
aftrekbaar tot 125%.
........................

Mede mogelijk gemaakt door:
VSB-fonds • Skanfonds • CZ-Fonds • Fonds Sluyterman van Loo • Stichting Senioren helpen Senioren • Piusstichting (Regio
Noord Holland Noord) • RCOAK • Sint Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam) • Nationaal Ouderenfonds • M.A.O.C. Gravin van
Bylandt Stichting • Joyce Tol Fonds • Stichting Het Vierkerkenhuis • W.J.O. de Vries fonds + Ars Donandi en SWL fonds •
Ludovica Stichting • Arnhemse Stichting Bijzondere Noden (Arnhem) • Stichting Hulp na Onderzoek (Amsterdam) • Stichting
Roelvink fons • Van Capellen stichting • Kruiswerk Hummelo en Keppel • 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.

