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In de media
Diva Dichtbij werkt sinds deze zomer samen
met het Nationaal Ouderenfonds. Zij dragen
bij aan optredens die via hun site geboekt
worden. Onlangs plaatste het Nationaal
Ouderenfonds in het eigen blad ook een
mooi artikel over een optreden van divo
Paul Walthaus.
We waren te zien bij omroep MAX in het
kader van de Week van de Ouderen 2013.
In de uitzending zingt diva Anjo en geeft
Pieternel een kort interview bij verpleeghuis
Het Gulden Huis in Den Haag.
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Beste mensen,
Het wordt weer winter. We willen in de donkere maanden
januari en februari heel graag weer mensen blij maken met een
gratis optreden, net als afgelopen zomer. Deze keer hebben we
uw hulp daarbij nodig, in de vorm van een donatie. Als er
voldoende donaties binnenkomen, kunnen we weer vijf gratis
optredens aanbieden. Sowieso doen we vijf optredens voor
€100,- tijdens onze winteractie. U leest er meer over in deze
nieuwsbrief en op onze website.
Het is overigens een drukte van belang bij Diva Dichtbij. We
doen weer meer optredens dan vorig jaar en op 12 november
vieren we ons 1000e optreden! Heel blij zijn we ook met de
komst van onze 10e diva, Leonie van der Wal, en de versterking
van ons kantoor met Susan Ritzen voor fondsenwerving en
communicatie. Blij én trots zijn we met onze vermelding in het
convenant Ouderen en Cultuur. Verderop in deze nieuwsbrief
leest u er alles over.
Voor ons aangekondigde grote nieuws moet u nog even geduld
hebben. Ik licht al wel een tipje van de sluier op: er komt een
Comité van Aanbeveling voor Diva Dichtbij. Met klinkende
namen!
Pieternel van Amelsvoort
........................

We waren afgelopen maanden nog vaker in
de media.

Even voorstellen
Leonie van der Wal
Onze nieuwste diva is ook onze jongste.
Leonie van der Wal, 22 jaar, stelt zich aan u
voor.
Sinds mijn opleiding Muziektheater,
opleiding tot uitvoerend performer aan het
Rotterdams Conservatorium, treed ik op en
schrijf muziek voor trio Three-Colours.
Daarnaast geef ik lessen bij de
Jeugdtheaterschool van Hofplein, dirigeer ik
een popkoor en geef ik privé-zanglessen.
Het meest trots ben ik op mijn werk als
Diva Dichtbij. Dat is niet zomaar een liedje
zingen. Je tast heel subtiel en bewust af in
hoeverre je contact mag maken. Me
verbinden met mensen, via de taal van
muziek is wat ik het allerliefste doe. Zien
wat dat oplevert, geeft me zo'n goed
gevoel! Ik ben dankbaar en blij dat ik een
Diva Dichtbij ben.

Doe mee aan onze Winteractie
Kans maken op een gratis optreden? Doe mee met de verloting
en wie weet is jouw huis of jouw dierbare de gelukkige! Geef je
op via onze Facebookpagina, of stuur ons een mailtje als je
geen Facebook hebt. We willen vijf gratis optredens weggeven.
Maar dat lukt alleen als we genoeg donaties krijgen. Help

daarom de actie mogelijk te maken met een donatie. Denk aan
hoe blij we langdurig zieke mensen kunnen maken met een
bezoek van Diva Dichtbij, juist in de donkere maanden na de
feestdagen. Het eerste optreden gaat eruit als we € 750,binnen hebben.
Eén gratis optreden bieden we sowieso aan. Het
Noorderlichtfonds maakt een optreden mogelijk in de palliatieve
zorg.
De optredens vinden plaats in januari en februari volgend jaar.
De actie loopt tot 17 december. En wie buiten de prijzen valt
heeft nog een herkansing. Door snel te reageren kun je dan
kans maken op een optreden voor maar € 100,-.
Alles over de Winteractie lees je hier.
........................

Diva Dichtbij in ouderenconvenant
Op 18 juni ondertekenden Minister Bussemaker van OCW en
staatssecretaris Van Rijn van VWS het convenant Ouderen en
cultuur. Hiermee wordt erkend dat cultuurparticipatie door
ouderen een belangrijk positief effect heeft op de vitaliteit, de
gezondheid en het welzijn van ouderen. Met onze optredens
dragen we hieraan bij. Daarom worden we ook genoemd als
voorbeeldproject. Geweldig toch! Lees verder
........................

Susan Ritzen
Sinds eind augustus werk ik bij Diva
Dichtbij. Communicatie en fondsenwerving
zijn mijn werkterreinen. Ik vind het leuk om
Diva Dichtbij nog beter op de kaart te
zetten en ernaar te streven dat heel
Nederland ons kent. Zodat iedereen weet
wat voor prachtig en onmisbaar werk we
doen en ons gaat steunen. Ook financieel,
want geld is hard nodig om onze diva’s en
divo’s in het hele land te laten optreden
voor al die mensen die er zelf niet meer uit
kunnen. Ik ben trots dat ik bij zo’n mooie
stichting werk!
........................
Volg ons op Facebook en Twitter!

Zingen van mens tot mens
'Zingen van mens tot mens', dat is ons nieuwe motto. Tijdens
het zingen maken we contact en creëren zo een intiem moment.
We zingen voor langdurig zieken maar we maken contact met
het gezonde deel dat altijd aanwezig blijft. Dat vinden we
belangrijk, daar staan we voor!

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.

