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Zoals altijd zijn we druk met onze optredens. Nieuw is dat we
ook workshops 'zingend contact maken' geven. Daarover een
andere keer meer.

Afscheid Ivette van Laar
Diva Ivette is begonnen aan haar
afscheidstournee bij Diva Dichtbij. Op 10
juni doet zij haar laatste optreden. We
zullen haar, na 7 jaren vol prachtige,
intieme, kleurrijke en sprankelende
momenten, enorm gaan missen.

De eerste maanden van 2016 gebeurde er zoveel bij Diva
Dichtbij dat ze zijn omgevlogen!
Heel bijzonder voor ons was onze eerste netwerkbijeenkomst,
waar ieder die zich bij ons betrokken voelt van harte welkom
was. Het voelde als een warm bad dat zoveel mensen ons in
hun hart hebben gesloten, of zoals Marëtte Keijser zei: "Diva
Dichtbij staat in mijn hart gegrift sinds ik 8 jaar geleden voor
het eerst een optreden meemaakte".

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

Geslaagde Netwerkbijeenkomst!
Op 14 april vond de eerste Netwerkbijeenkomst van Diva
Dichtbij plaats in Zaltbommel. In het sfeervolle pand van Lensen
Projectinrichters verzamelden zich ruim 80 mensen die ons een
warm hart toedragen. Na een echte flashmob van de diva's,
vertelde Mariëtte Keijser (lid van ons Comité van aanbeveling)
waarom ze zo blij is dat Diva Dichtbij jaarlijks zo'n 90 optredens
op locaties van Vivium verzorgt. Daarna kregen de aanwezigen
een mini-optreden aangeboden in de verschillende huiskamers
van Lensen. Het was heel bijzonder voor onze diva's en divo om
voor hen te 'zingen van mens tot mens'. Het leverde ontroering
en mooie reacties op. Wilt u meer foto's zien, kijk dan op onze
Facebookpagina.

Nieuwe Diva Anneke van Meurs

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

Uit ons gastenboek

"Zingen is je hart een stem geven. Daarom
is het zo bijzonder om zangeres te zijn; om
mensen in hun diepste zijn te
kunnen raken. Dat ik dat voor Diva Dichtbij
mag doen is een cadeautje. Het contact van
mens tot mens is zo puur, dat voedt de
ziel."

"Wat een geweldig optreden! Diva Carla kwam bij ons zingen. Ik
heb gezien hoe onze bewoners in hun ziel geraakt werden door
haar optreden.
Zelf was ik, met een aantal collega's, ook ontroerd om te zien
hoe mooi het kan zijn dat bewoners nog zoiets moois mogen
beleven. Ook kwam er reactie van de passieve bewoners. Echt
waar, om kippenvel van te krijgen.
Carla, bedankt voor je optreden!"
Verpleeghuis Oranjehof, Marijke
........................

Bijzonder optreden in Eye
Op 14 januari ging de film ''Mijn hoofd in
eigen hand" van Pim Giel in première in
Filminstituut Eye. Een aantal van onze
diva's mocht de afsluiting van het
bijbehorende congres verzorgen. Hiervan is
een leuk filmpje gemaakt dat u hier kunt
bekijken.

Jaarverslag Diva Dichtbij
2015 is een mooi jaar geweest voor Diva Dichtbij. Het was een
jaar met een sterke groei van onze aantallen optredens, maar
liefst 26% meer dan in 2014. We bereikten daarmee ruim
12.000 mensen! U kunt er alles over lezen in ons jaarverslag.

Aad Koster nieuw comitélid
Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 14 april
is Aad Koster, oud-directeur van Actiz,
toegetreden tot ons Comité van
Aanbeveling. Wij zijn erg blij dat hij zich op
deze manier voor Diva Dichtbij in wil zetten.

Op kantoor
Met ingang van 1 mei legt Marieke
Leurink-ten Hove haar werk als Medewerker
Fondsenwerving neer. Haar werkzaamheden
worden voorlopig door Pieternel van
Amelsvoort en Alies Helmink overgenomen.
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Donateurs, sponsoren en vrijwilligerswerk maken
55 optredens mede mogelijkeun Diva
In 2015 hebben we dankzij de bijdragen van donateurs,
sponsoren en vrijwilligerswerk maar liefst 55 optredens door
heel Nederland kunnen geven. Een fantastisch aantal, waarvoor
wij hen enorm dankbaar zijn! Wilt u ook donateur worden? Dat
kan via onze website.
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.

