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“Geen moment van betutteling”
Reactie op een optreden van Diva Carla: "Ik
zag Diva Carla binnenkomen en was direct
onder de indruk van haar verschijning. Zij
gaf alle (dementerende) toehoorders een
hand. Nergens een moment van betutteling
of kinderachtigheid of neerbuigendheid.
Vanaf het moment dat ze ging zingen, zo
mooi, kon ik alleen maar huilen. Dit
optreden heeft me veranderd. Heel veel
complimenten en dank dat ik het mocht
meemaken."

december 2013

Beste mensen,
Heel trots zijn we dat we u eindelijk kunnen onthullen wie er in
ons comité van aanbeveling zitten. Wat was het moeilijk die
namen zolang voor onszelf te houden! Hieronder leest u er alles
over.
Ook vind ik het fijn u te kunnen vertellen dat we weer een heel
mooi jaar gaan afsluiten bij Diva Dichtbij. Een jaar waarin we
weer meer mensen blij konden maken met een optreden. We
komen dit jaar uit op 278 optredens voor groepen en nog eens
17 optredens bij mensen thuis. Daarmee bereiken we ongeveer
9500 mensen. En onze agenda voor het eerste kwartaal van
2014 is nu alweer voller dan in 2013. Daar zijn we blij mee.
Wel is er een puntje van zorg. We hebben nog niet alle
middelen die nodig zijn om de financiering in 2014 rond te
krijgen. U zou ons heel blij maken met een donatie.
Ik wens u een jaar vol menselijkheid en levendigheid in 2014!
Pieternel van Amelsvoort
........................

We stonden in De Telegraaf
Afgelopen november hadden we ons 1000e
optreden! Dat trok ook de aandacht van de
Telegraaf. Die publiceerde op 13 november
een foto van diva Anja met een artikel over
ons werk. Mooie publiciteit!
Waar een diva is, gebeuren altijd bijzondere
dingen! Zo raakte Diva Carla de harten van
de bewoners van Zorgcentrum Elisabeth in
Beneden Leeuwen. Lees het artikel hierover
uit De Waalkanter.

Bekende Nederlanders steunen Diva Dichtbij!
Karin Bloemen, Miranda van Kralingen en Liesbeth List
onderstrepen hoe belangrijk cultuur is voor langdurig zieken.
We zijn heel blij dat ze daarom, samen met een aantal
deskundigen, ons comité van aanbeveling vormen.
Wie er nog meer in het comité van aanbeveling zitten? Gerdi
Verbeet, oud-voorzitter Tweede Kamer, Joris Slaets, hoogleraar
ouderengeneeskunde aan UMCG, Mariëtte Keijser, Raad van
Bestuur Vivium zorggroep en Kees Schagen vanuit de
patiëntenbeweging. Zij steunen Diva Dichtbij omdat zij vanuit

hun expertise weten hoe belangrijk het is dat wij zingen voor
mensen die niet meer naar het theater kunnen.

Karin Bloemen zegt over ons:
Muziek kan je, soms, diep van binnen raken.
En als dat gebeurt, vindt het daarbinnen een
plekje om te blijven, voor altijd. Elke keer als
je dat plekje opzoekt, beleef je alles opnieuw.
Geen mens kan zonder.

Lees ook wat de andere leden zo mooi vinden aan Diva Dichtbij.
........................

Bedankt allemaal!
Winnaars Winteractie bekend
Iedereen die ons dit jaar heeft gesteund
willen we heel hartelijk bedanken. Voor de
donaties in geld en voor al het werk dat zij
belangeloos voor Diva Dichtbij deden. Een
hele dikke pluim verdienen drie mensen in
het bijzonder. Jan Beesems die ons al vier
jaar met raad en daad bijstaat in alles wat
we publiceren, Martin Schlief die al twee en
half jaar zorgt dat alle ICT-zaken soepel en
vlot verlopen, en Paulien Steverink die ook
al vier jaar zorgt dat we in een heel schoon
kantoor kunnen werken. Fantastisch!

De Winteractie zit erop! We hebben drie gratis optredens
verloot. Het optreden dat is aangeboden door het
Noorderlichtfonds gaat naar Liemerije, hospice De Hazelaar. De
andere twee optredens zijn gewonnen door Zorgcentrum De
Bettekamp en door Marjorie Dijkmans die het optreden aanbiedt
aan een zorgcentrum van haar keuze.

Helpt u ons in 2014?

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

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%.

Volg ons op Facebook en Twitter!

Vijf instellingen wonnen een optreden voor € 100:
- Verpleeghuis Hollewal, Jacolien van Kooten
- St. Vughterstede, Jozien Verkuylen
- Antonia, Anne Heebink
- Amstelring, Debbie Stoffels
- Brabant Zorg, Maaike van Oostrum

Deze vijf optredens zijn mogelijk gemaakt door Tekstbureau Jan
Beesems, die ons al vier jaar steunt door belangeloos onze
teksten te schrijven en redigeren. Zien hoe hij dat doet? Bekijk
dan dit leuke filmpje.
........................

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) • Rabobank Foundation • Nationaal Ouderenfonds
• Univé Oost • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting • Joyce Tol Fonds • Stichting Het Vierkerkenhuis • W.J.O. de Vries fonds
+ Ars Donandi • 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.

