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Ook op kantoor is er het nodige veranderd. We namen al eerder
afscheid van Jacobien van Vugt, die haar eerste kindje heeft
gekregen en ons vanuit Utrecht op afstand blijft volgen. Nu
verwelkomen we twee nieuwe parttime medewerkers en zijn
klaar voor actie!

U hoorde een tijdje niets van ons. Er waren al mensen die me
vroegen of het allemaal wel goed ging. Ja hoor! Maar soms is
het even nodig om de aandacht naar binnen te richten. Dat
deden wij de afgelopen maanden, en niet zonder resultaat!
Zo hebben we nu twee nieuwe diva's en zijn er voor 2015
inmiddels al 257 optredens geboekt, meer dan vorig jaar rond
deze tijd.

Nieuwe Diva:
Marianne van Houten

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

Kersverse Diva Marianne van Houten voelde
zich altijd al verbonden met muziek, theater
én met zorg. Als zangeres en actrice miste
ze de zorg en het contact van dichtbij.
Kortom: Diva Dichtbij was precies wat ze
zocht.

Zomeractie 2015
Zomeractie 2015

Ik ben trots dat ik een Diva mag zijn. Het is
dankbaar werk. Ik geef me helemaal tijdens
een optreden en krijg daar zó veel voor
terug. Het is fantastisch om te merken dat
de mensen er zo van genieten, weer een
heel helder moment beleven of zich gesterkt
voelen in wie ze zijn.

Ook deze zomer is er weer een zomeractie waarbij wij twee
gratis optredens weggeven. Eén optreden wordt verloot onder
de deelnemers aan ons Facebook evenement. Het andere
optreden is te winnen door het mooiste verhaal te schrijven
over Diva Dichtbij. Het verhaal met de meeste 'likes' wint. Om
kans te maken kunt u zich hier aanmelden voor ons Facebook
evenement. Maar ook zonder Facebook kunt u meedoen. Op
onze website leest u alles over deze actie. Wij verwachten net
als voorgaande jaren weer veel belangstelling!
........................

Bedankt, Lions Club Krimpen!
De Lionsclub Krimpen aan den IJssel hield 20 april een
benefietavond voor goede doelen. Diva Dichtbij was één van die
goede doelen.
Het werd een memorabele avond. Niet in de laatste plaats
omdat we na afloop een cheque van 1.500 euro kregen.
Daarmee kunnen we meerdere optredens gaan verzorgen in
Krimpen aan den IJssel.

Nog een nieuwe Diva:
Kim Savelsbergh
Diva Kim Savelsbergh, een Limburgse
sopraan, zal vooral in Zuid-Nederland als
Diva Dichtbij optreden. Kim studeerde

solozang aan het conservatorium van
Maastricht en rondde daar ook de Operaklas
cum laude af. Ze is als soliste verbonden
aan Opera Zuid.
Met het klimmen der jaren voelde ik de
behoefte aan meer diepgang. Dat biedt het
werk als Diva Dichtbij volop. Hoewel ik 'de
Bühne' nooit zou willen missen, is dit een
rijke aanvulling. Als Diva anderen een
moment van geluk of herkenning te geven,
geeft een andere betekenis aan het zingen.
Het is zo waardevol om dat te kunnen
betekenen voor de medemens.

........................
"Wij crowdfunden een Diva"
De crowdfundcampagne voor Woonzorgcentrum De Looborch in
Zeist was een succes. Er werd een prachtig optreden gegeven.
Familieleden die daarbij waren vonden het zo bijzonder om te
zien hoe hun moeder hierop reageerde, dat zij een volgend
optreden hebben gefinancierd ter ere van de 79-ste verjaardag
van moeder. Dat was wel een heel bijzondere opbrengst!

Volle bak op kantoor Diva
Dichtbij
In mei zijn bij Diva Dichtbij twee nieuwe,
parttime medewerkers begonnen! Marieke
Leurink-ten Hove gaat de fondsenwerving
doen en Paula Kleisen de communicatie.
Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Marieke Leurink-ten Hove
Mijn hart ligt bij mensen en bij werken voor
een goed doel. Dat heb ik de afgelopen acht
jaar bij Stichting Pink Ribbon ervaren als
fondsenwerver. En nu ga ik mij inzetten
voor Diva Dichtbij. Ik zie dat dit een
gedreven en effectieve organisatie is. Een
sympathieke club met een geweldig positief
doel dat al mijn aandacht en energie
verdient!
Paula Kleisen
In mijn functie als medewerker
communicatie bij Diva Dichtbij komen mijn
passie voor muziek en talent voor
communicatie prachtig samen. Ik ben heel
blij dat ik mag werken voor een organisatie
die op een bijzondere manier zoveel
mensen in het hart weet te raken.

Wilt u zelf een crowdfundcampagne opzetten? Mail ons voor
meer informatie.
........................

Lees ons jaarverslag 2014
Het jaarverslag van Diva Dichtbij over 2014 staat online. Een
mooie gelegenheid om alle organisaties en personen te
bedanken die ons in staat stelden ons prachtige werk te doen:
fondsen, donateurs, sponsoren en vrijwilligers.
Bekijk het jaarverslag
........................

Steun Diva Dichtbij!
Steun Diva Dichtbij!Steun Diva Dichtbij!
Mede dankzij de steun van onze donateurs en sponsoren
kunnen wij vele langdurig zieken verblijden met een optreden.
Wilt u ook helpen om ons werk mogelijk te maken? Met een
financiële bijdrage of als vrijwilliger? U kunt ons ook opnemen in
uw testament. Kijk op onze website voor 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 • CZ-Fonds • Fonds Sluyterman van Loo • Prins Bernhard Cultuurfonds • 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 • Fonds DBL •
Sint Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam) • Stichting Roelvink fonds • Ludovica Stichting • Stichting Hulp na
Onderzoek (Amsterdam) • Stichting Krijt Hulpfonds • Van Cappellen stichting •Dokter Wittenbergstichting •
Stichting Welzijn Senioren • Noorderlichtfonds • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe • 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.

