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"Het doet hen zó goed"
“Het was zo mooi om te zien: de interactie
tussen de Divo en de bewoners. Voor mij is het
ieder jaar weer een bijzondere dag wanneer ik
als begeleider deze optredens mee kan maken.
Ik zou onze bewoners iedere maand zo'n
optreden gunnen. Het doet hen zó goed.” (Reactie
van een begeleidster in ons online gastenboek)

november 2014

Beste lezers,
We zijn heel blij dat we dit jaar opnieuw een winteractie
mogelijk kunnen maken dankzij het Noorderlichtfonds, onze
ontwerpster Sandra Derksen en een heleboel donateurs!
Ondertussen zijn we alweer heel druk met 2015, met veel
aanvragen voor optredens. Wilt u ons ook boeken? Wees er
op tijd bij. Want we hebben slechts beperkte middelen om
het financieel mogelijk te maken. Vandaar dat u in deze
nieuwsbrief ook informatie vindt over fondsen waar u zelf
een aanvraag kunt indienen.
Daarnaast oriënteren we ons de komende tijd intensief op
nieuwe manieren om donateurs en sponsoren te vinden
zodat we op termijn voor iedereen die een beroep op ons
doet bereikbaar kunnen blijven. Helpt u mee door zelf
donateur te worden?
Pieternel van Amelsvoort
........................

Winteractie van start: Win een optreden!
Wil jij graag een dierbare verblijden met een optreden van
Diva Dichtbij of wil je de bewoners van een zorginstelling
verwennen met een optreden? Doe dan mee met onze
winteractie!
Om kans te maken op een van drie optredens moet je het
volgende doen. Ga naar de winteractie van Diva Dichtbij op
Facebook. Daar hebben wij twee loterijen in de vorm van
een evenement aangemaakt.

Even voorstellen: Jacobien
Sinds 1 september werkt Jacobien van Vugt als
communicatiemedewerkster bij Diva Dichtbij.
Jacobien studeerde
communicatie-wetenschappen in Groningen en
werkte hiervoor o.a. als communicatieconsultant
bij een adviesbureau. Haar interesse in de zorg
en haar liefde voor zingen brachten haar
uiteindelijk bij Diva Dichtbij. Heeft u
communicatie-gerelateerde vragen of
opmerkingen? Mail Jacobien dan via
communicatie@divadichtbij.nl

Het eerste evenement is speciaal bedoeld voor
een hospice of palliatieve zorgvoorziening. Meld
je via Facebook aan voor dit evenement. Geen
Facebook? Stuur dan een e-mail en meld je aan.
Onder alle aanmeldingen verloten wij een
optreden.
Het tweede evenement is bedoeld voor iedereen die in
aanmerking wil komen voor een optreden van Diva
Dichtbij. Meld je via Facebook aan voor dit evenement
. Geen Facebook? Stuur dan een e-mail en meld je
aan. Onder alle aanmeldingen verloten wij een
optreden.
Bij het tweede evenement kun je ook een optreden
winnen door een prachtig verhaal te schrijven over
een bijzondere ervaring die je had met Diva Dichtbij.

Afscheid van Hans en Susan
Langs deze weg bedanken wij Hans Langhout en
Susan Ritzen (resp. divo en medewerkster
communicatie en fondsenwerving) voor hun
geweldige inzet voor Diva Dichtbij. Mede dankzij
jullie werk hebben wij de afgelopen tijd vele
prachtige optredens kunnen geven. Het ga jullie
goed!

Zorg dat jouw verhaal door zo veel mogelijk mensen
wordt geliked. Het verhaal met de meeste likes wint
het gratis optreden! Geen Facebook? Mail je verhaal
naar ons. Dan zetten wij het voor je op onze
Facebook pagina.
Meedoen kan t/m woensdag 17 december 2014. Op
donderdag 18 december 2014 houden wij de verloting en
worden de winnaars bekend gemaakt. De datum van het
optreden wordt in overleg bepaald.

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

Twee koks gezocht
Voor het Diva Dichtbij trainingsweekend op 31
januari en 1 februari zoeken wij twee koks die
vrijwillig voor ons willen koken.
Smeer jij de keeltjes van onze diva's met
heerlijke gerechten en wil je ons helpen? Mail
ons en we nemen contact met je op!

Recht in het hart
Afgelopen september verscheen er een mooi
interview met Pieternel van Amelsvoort,
oprichtster van Diva Dichtbij. In het magazine
van Alzheimer Nederland (afdeling Veluwe Vallei
Grebbe) vertelt zij uitgebreid over de betekenis
van muziek voor dementerenden.

Steun Diva Dichtbij!

Vraag zelf subsidie aan voor een optreden

Mede dankzij de steun van onze donateurs en
sponsoren kunnen wij vele langdurig zieken
verblijden met een optreden.

Gedurende het jaar vragen wij bij diverse fondsen subsidies
aan. Bij afwijzingen laten fondsen ons soms weten dat
zorginstellingen rechtstreeks subsidie kunnen aanvragen.

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%.

Wij hebben een lijst gemaakt met fondsen waar u zelf
rechtstreeks een aanvraag voor subsidie kunt indienen. Op
die manier kunt u zelf een optreden van Diva Dichtbij
mogelijk maken. Soms is de subsidie regiogebonden. Wilt u
deze lijst ontvangen? Mail ons en we sturen de lijst naar u
toe. Samen maken we nog veel meer prachtige optredens
mogelijk!
........................
Volg ons op Facebook en Twitter!

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 • Fonds DBL •

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 • Noorderlichtfonds • 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.

