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Oei, wat een groei!
Nooit eerder verzorgden we zo
veel optredens als in 2017.
We komen waarschijnlijk uit op
635 optredens, 30% meer dan
vorig jaar. Daarvoor hadden we
natuurlijk ook nieuwe Diva's en
Divo's nodig. We hebben nu 12
Diva's en 3 Divo's.
We zijn best een beetje trots dat
we de enorme groei zonder
noemenswaardige problemen aan
konden. En dat is vooral te
danken aan de tomeloze inzet van
de Diva's en Divo's, de mensen
op kantoor en onze vrijwilligers.

Beste lezers,
2017 was voor Diva Dichtbij een bruisend jaar. We bestonden 10 jaar en
dat hebben we op tal van manieren gevierd. Tegelijkertijd realiseerden we
meer optredens dan ooit tevoren en verhuisden we van mijn
zolderkamer naar een 'echt' kantoor.
Onze sterke groei en alle jubileumactiviteiten hadden wel tot gevolg dat
2017 een extreem druk jaar was, óók voor onze mensen op kantoor. Door
de grote betrokkenheid van het team van Diva Dichtbij, moeten we ervoor
waken dat we niet te veel van onszelf vergen. En dan denk ik aan een
compliment dat Diva Carla kreeg: “Mevrouw, u hebt twee harten: één
voor uzelf, en één voor de ander en de muziek”. Een treffende metafoor
voor iedereen die in de zorg werkt. Als je alleen maar je tweede hart
gebruikt, raak je uitgeput. Laten we daarom ons eerste hart niet vergeten
en ook goed voor onszelf blijven zorgen!
Dat is ook mijn wens voor u. Zorg goed voor uw eerste hart, zodat u veel
kunt geven met uw tweede hart! Graag bedank ik u ook voor uw
betrokkenheid bij Diva Dichtbij in 2017. En natuurlijk wens ik u een heel
gelukkig nieuwjaar.

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

Wat een warmte, wat een feest!
Het was geweldig, ons jubileumconcert op 15 november. Een uitverkocht
theater De Speeldoos genoot met volle teugen van onze Diva's en Divo's.
Wat een enthousiasme en wat een warm bad voor onze Diva's en Divo's.

Onze nieuwe aanwinst
Graag stellen we alweer een
nieuwe Divo aan u voor: Merijn
Dijkstra. Hij beheerst een breed
repertoire: luisterliedjes, jazz,
popsongs, musical, licht klassieke
muziek en evergreens.

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

Veel belangstelling voor onze cd's
We zijn blij dat onze cd's zo goed ontvangen worden! In bijna alle huizen
waar we optreden verkopen we er wel een paar. Aan het huis zelf, maar
ook aan familieleden. De opbrengst gebruiken we om meer optredens
mogelijk te maken.

“Ik kreeg 'out of the blue' een
telefoontje kreeg van Pieternel
van Amelsvoort met de vraag of
ik interesse had om me bij Diva
Dichtbij aan te sluiten. Ik besloot
de stap te nemen. En al snel
werd het duidelijk dat dit de juiste
stap was. Dit is zo'n mooie kans
om mijn talent in te zetten voor
mensen die het verdienen en die
het nodig hebben.
We hebben nóg een aanwinst:
Diva: Zoë Hemmes. Haar stellen
we in de volgende nieuwsbrief
aan u voor.

Dit waren de winnaars
In 2017 waren we jarig. We
trakteerden op gratis optredens,
in elke provincie van Nederland.
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Workshops slaan aan
Een idee voor uw organisatie?
Dit jaar gaven we workhops voor groepen die in hun werk te maken
hebben met mensen die afhankelijk zijn van intensieve, langdurige zorg.
De workhops worden hoog gewaardeerd. We gaan er volgend jaar dan ook
mee door!
‘Stemgeluid kan deurtjes in de hersenen openen', schrijft Pieter van
Forreest. Zo is het precies. En achter die deurtjes komen vaak prachtige
dingen tevoorschijn. Deelnemers aan de workshops leren hoe ze met hun
stem en bejegening hoogwaardiger contact kunnen maken.
Lees er meer over op onze website of bel ons even voor meer informatie.

Zeeland: Vreemdieke
Friesland: Westersypen
Noord-Holland: Risdamhuis
Limburg: Norbertushof
Noord-Brabant: De herbergier
Utrecht: Lisidunahof
Groningen: De Brink
Flevoland: Vizier
Overijssel: Eugeria
Drenthe: Symphonie
Zuid-Holland: Ronzenhoek
Gelderland: Hoge Veld

Ook in 2018 zullen we gratis
optredens weggeven. Houd onze
Facebook-pagina in de gaten!

Dank voor uw steun!
Dat 2017 zo voorspoedig verlopen
is voor Diva Dichtbij, is mede te
danken aan donateurs, sponsoren
en vermogensfondsen. Heel
hartelijk bedankt daarvoor!
Wilt u ons ook steunen?

In beeld bij NPO Radio4

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

NPO Radio4 liep mee met Divo
Jan Willem en maakte een
geweldig filmpje.
Nu te zien op ons YouTube-kanaal
!

Volg ons op Facebook en Twitter!

Mede mogelijk gemaakt door:
VSB-fonds • Fonds Sluyterman van Loo • Prins Bernhard Cultuurfonds (Limburg) • Stichting Charity Rob Beers
• Piusstichting (Regio Noord Holland Noord) • RCOAK • Ars Donandi en SWL fonds • Fonds 1818 • M.A.O.C.
Gravin van Bylandt Stichting • Fonds DBL • Sint Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam) • Stichting Mundo
Crastino Meliori • Stichting Roelvink fonds • Ludovica Stichting • Stichting Hulp na Onderzoek (Amsterdam) •
Van Cappellen stichting • Stichting Welzijn Senioren • Stichting A.H.E.M. Philips de Jongh Fonds • Stichting
Drs. C. van Zadelhoff Fonds • Arnhemse Stichting Bijzondere Noden (ASBN) • Stichting Mr. Cornelis Roozen
Fonds • Stichting N. van Ballegooijen Fonds • Stichting Anslo's Hofje en De Eendracht (Amsterdam) • Stichting
Vrienden van Joannes de Deo • Marie Schippers Fonds • Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting • Sylvia
Wilhelmina Stichting • 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.

