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Skanfonds steunt Diva Dichtbij
'Er wordt iets losgemaakt bij de mensen dat
niemand nog voor mogelijk had gehouden”,
zegt Janneke Hazelhoff van Skanfonds over het
werk van Diva Dichtbij. ”De intieme optredens
geven mensen verlichting en plezier. Ruimte
voor het verwerken van emoties. Het effect
daarvan werkt soms nog weken door.
Skanfonds steunt Diva Dichtbij dan ook van
harte.” Lees meer over onze samenwerking.

Stem op Diva Dichtbij
Dit jaar dingen we opnieuw mee naar de NRC
Charity Award. Sandra Derksen, onze grafisch
ontwerpster, heeft hiervoor een prachtige
advertentie gemaakt (zie hieronder).

juni 2014

Beste mensen,
Alweer hebben we meer optredens verzorgd dan vorig jaar
rond deze tijd. Daar zijn we uiteraard blij mee. We hopen dat
we aan het toenemend aantal aanvragen kunnen blijven
voldoen. U kunt ons daarbij helpen. Door donateur, sponsor
of vrijwilliger van Diva Dichtbij te worden. Of door
bijvoorbeeld oude cartridges en mobieltjes in te zamelen.
Hoe dat werkt, leest u in deze nieuwsbrief.
Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen hebben we ook
meer diva's en divo's nodig. Daarvoor organiseren we
selectieworkshops op 4 september. Ook daarover leest u
meer in deze nieuwsbrief.
Pieternel van Amelsvoort
........................

Ben jij onze nieuwe diva of divo?
Ben je een professionele zanger(es) met een groot
empathisch vermogen en zou je een Diva Dichtbij willen
worden? Meld je dan aan voor één van onze
selectieworkshops op 4 september. Kijk hier voor meer
informatie of stuur direct een e-mail met je naam, adres,
stemtype en het muziekgenre dat je zingt.
Deelname aan de workshop kost € 75,-. Op dit moment
zoeken we een diva of divo voor zuidoost-Nederland. We
verwachten dat we ook in andere regio's binnenkort nieuwe
diva's nodig hebben.
........................

Stemmen kan vanaf maandag 28 juli 12.00 uur
tot maandag 15 september 12.00 uur.

Cartridges inzamelen = sparen voor een
optreden!

Divo Paul Walthaus laat
congresgangers swingen
Divo Paul Walthaus trad op tijdens het
Ouderensymposium ‘Samen aan de slag met
Ouderenzorg’. In no-time wist hij alle
deelnemers in beweging te krijgen. Lees het
artikel over het symposium en het optreden
van Paul.

Het kost weinig tijd en het is heel eenvoudig om te
doen. Inzameldozen zijn gratis op te vragen, worden
gratis gebracht en volle dozen worden ook weer gratis
opgehaald.
Onze droom is dat in elk verpleeghuis in Nederland
een inzameldoos staat. Help ons deze droom
werkelijkheid te laten worden en doe mee! Vraag
vandaag nog een doos aan. De opbrengst wordt
besteed aan een optreden in uw eigen huis.
........................

Een emotionele beleving
"Wat een mooi optreden van Diva Dichtbij.
De cliënten hadden een fantastische en een
emotionele beleving. Zelfs het personeel en
vrijwilligers hebben hierbij een traan gelaten.
Zo zie je maar dat dit optreden niet alleen de
chronische en palliatieve cliënten raakt.... Mijn
dank namens ons allen.”
een reactie in ons online gastenboek

Bijzondere ontmoetingen:
Gerdi Verbeet en Joris Slaets
Pieternel had weer bijzondere ontmoetingen, met twee
leden van ons comité van aanbeveling: Gerdi Verbeet,
oud-voorzitter van de Tweede Kamer, en Joris Slaets,
hoogleraar ouderengeneeskunde aan het UMCG.
Gerdi Verbeet benadrukte het belang van ons werk:
"Ik heb aan mijn eigen moeder gemerkt hoe ze genoot
van muziek die ze kende. Dat varieerde van
Gregoriaans tot smartlappen.” En een prachtige quote
van Joris Slaets: “Wie een kwetsbaar mens een
glimlach op het gezicht brengt, kan toveren.’’ Een
compliment om stil van te worden! Lees meer.
........................
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 Ondersteunen Senioren •
Stichting Charity Rob Beers • Piusstichting (Regio Noord Holland Noord) • RCOAK •
Ars Donandi en SWL fonds • Nationaal Ouderenfonds • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting •
Sint Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam) • Stichting Roelvink fonds • Ludovica Stichting • Arnhemse Stichting
Bijzondere Noden (Arnhem) • Stichting Hulp na Onderzoek (Amsterdam) • Stichting Krijt Hulpfonds • Van
Capellen stichting • Kruiswerk Hummelo en Keppel • Dokter Wittenbergstichting • 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.

