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Congres Muziek, een waardevol
instrument in de zorg
Op 18 januari vindt het landelijke congres
Muziek, een waardevol instument in de zorg
plaats in Ede. Pieternel van Amelsvoort is
gevraagd tijdens dit congres een workshop
zingend contact maken te verzorgen. Zo
kan zij ook aan anderen laten zien hoe
waardevol zingen is bij het contact maken
met mensen met dementie.

Ieder van jullie wens ik veel liefde en geluk toe voor 2016.
Liefde is iets dat zich wonderbaarlijk kan vermenigvuldigen. Je
kunt het delen met de mensen om je heen, de mensen voor wie
je zorgt of de vluchteling die je buurman is geworden.
Ik wens dat we samen een krachtige golf van liefde en aandacht
door de wereld kunnen laten rollen, zodat waar nu wantrouwen
en angst binnendringen in onze samenleving weer vertrouwen
en geborgenheid kunnen groeien.

Oproep voor nieuwe Diva's en Divo's
Winnaars Winteractie bekend!
Op 14 december hebben wij de winnaar van de winteractie 2015
bekend gemaakt. Christa Koster wist met haar foto maar liefst
266 likes te behalen en won daarmee een gratis optreden voor
verzorgingshuis Croonemate in Doetinchem. Daarnaast won
Esther van de Plasse een gratis optreden in de loterij. Caroline
Loor en Ineke Hoitink-Bergsma wonnen ieder een optreden van
100 euro.

Afscheid Saskia van Engeland
De Maarten Roozendaal van Diva Dichtbij,
dat was Saskia van Engeland voor ons. Heel
jammer dat zij na bijna 5 jaar besloten
heeft een andere weg in te slaan. We zullen
Saskia missen en wensen haar veel succes
met dit nieuwe begin!
Saskia:"Ik heb ontzettend veel geleerd,
Diva Dichtbij heeft me op diverse vlakken
uitgedaagd, geprikkeld en veel gegeven.
Het was bijzonder om onderdeel te zijn van
deze unieke organisatie!"

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

Toezeggingen fondsen
Naar aanleiding van onze aanvragen tot steun bij
verschillende fondsen hebben wij al vele toezeggingen
mogen ontvangen. Onderaan deze nieuwsbrief ziet u
welke fondsen op dit moment hebben toegezegd ons de
komende drie jaar financieel te steunen. Wij zijn erg blij
met deze erkenning voor ons werk en met de zekerheid

dat wij ook de komende periode weer voor heel veel
mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg mogen
optreden.
........................
Diva Dichtbij krijgt prijs Achmea Foundation
Op 3 december mocht Diva Marianne een cheque in ontvangst
nemen van 2500 euro. Diva Dichtbij was één van de 20
projecten die door de Achmea Foundation met een bedrag
werden gesteund. Ze ontving de prijs via Ernst Hirsch Ballin uit
handen van onze vrijwillliger Jan Beesems. Hij meldde ons als
kanshebber aan.

Vrijwilliger ICT gezocht!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons
op het gebied van ICT wil ondersteunen.
Lees meer over deze vacature op onze
website en mail ons als je interesse hebt.

Even voorstellen:
Trees Huis in 't Veld
Sinds november is Trees Huis in 't Veld bij
ons verantwoordelijk voor de boekhouding.
Zij wordt hierbij ondersteund door
vrijwilliger Maria Blom.
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Trees: "Ik vind het werk leuk en afwisselend
en leer er veel van. Bovendien vind ik het
prettig dat ik voor een goede doelen
stichting werk"

Steun Diva Dichtbij!
Diva Dichtbij steunen kan op veel maniereneun
Diva

Wie neemt de regie bij
dementie?
Op 14 januari gaat de film Mijn hoofd in
eigen hand van Pim Giel in première in
Filminstituut Eye. Rondom de première is
een congres georganiseerd met als thema
Wie neemt de regie bij dementie? Het
congres wordt afgesloten met een optreden
van onze Diva's Pieternel, Anjo, Martine en
Divo Paul. Meer informatie over het congres
vindt u hier.

Werkgeversvereniging AWVN heeft een leuke eindejaarsactie
gehouden. Werknemers mochten kiezen of zij een kerstpakket
wilden ontvangen of in plaats daarvan een bedrag wilden
schenken aan een goed doel. Diva Dichtbij was één van de drie
goede doelen waaruit men kon kiezen. AWVN heeft het
ingezamelde bedrag verhoogd, waardoor in totaal een bedrag
van 1260 euro is geschonken aan Diva Dichtbij. Wij bedanken
AWVN voor deze genereuze gift!
Heeft u ook 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.

