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Wie volgt onze penningmeester
op?
Wij zijn voor ons bestuur op zoek naar een
nieuwe penningmeester! Bent of kent u
iemand die voor deze functie geschikt is?
Laat het ons weten! Meer informatie vindt u
hier.

september 2015

Beste lezers,
Het is een drukke tijd bij Diva Dichtbij!
Steeds meer mensen weten ons te vinden en vragen één of
meer optredens aan. Om dat bij te benen gaan we op zoek naar
nieuwe Diva's en Divo's.
Drie studenten deden onderzoek naar de effecten van onze
optredens en bevelen Diva Dichtbij aan als complementaire
zorg.
Verder zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester én
hebben we een nieuwe website. Hoogste tijd dus om u in deze
nieuwsbrief bij te praten!
Pieternel van Amelsvoort
........................

Oproep voor nieuwe Diva's en Divo's
Oproep voor nieuwe Divo's en Diva's!
Het gaat goed met Diva Dichtbij! Daarom zijn we op zoek naar
nieuwe Diva's en Divo's. Ben je professioneel zanger(es) en
uitzonderlijk empathisch? Meld je dan aan voor één van de
selectieworkshops op 2 en 4 november. Lees hier alle informatie
.

Afscheid Anja Blom
Tot onze spijt heeft Anja Blom, Diva van het
eerste uur, besloten haar werk als Diva
Dichtbij neer te leggen. Gelukkig blijft zij
namens Diva Dichtbij privé optredens
verzorgen.
Anja:"Ik heb het zingen als Diva Dichtbij en
het wezenlijke contact met de mensen
ervaren als een groot cadeau." Lees meer
over Anja's ervaringen op onze
Facebookpagina.

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

Onderzoek bevestigt positieve effecten
Dat onze optredens meerwaarde hebben voor mensen
met dementie was al eerder uit onderzoek gebleken. Nu
hebben drie studenten van de Universiteit Utrecht in hun
afstudeeronderzoek aangetoond dat de onrust bij deze
doelgroep significant afneemt, dat het personeel door de

optredens minder werkdruk en meer werktevredenheid
ervaart én dat de relatie tussen zorgontvanger en
zorggever verbetert. Een driedubbel effect dus! Lees
meer over dit onderzoek.
........................

Koks gezocht voor ons
trainingsweekend
Op 16 en 17 januari 2016 is er weer een
trainingsweekend voor onze diva's en
divo's. Wij zoeken 2 (hobby)koks die het
leuk vinden om die dagen de maaltijden
voor ons te verzorgen. Mail ons als je
interesse hebt.

"Ondergedompeld in een bad van geluid"
Op 12 augustus verscheen een interview met Pieternel van
Amelsvoort in de Gelderlander. Het artikel geeft prachtig weer
wat het werk van Diva Dichtbij inhoudt. Lees hier het artikel.

Even voorstellen:
Juul Lenselink
Sinds afgelopen juni is Juul Lenselink bij ons
verantwoordelijk voor de boekhouding.
Hoewel ik al enige jaren met pensioen ben,
voelde ik de drang om de draad weer op te
pakken en me voor deze sympathieke
organisatie in te zetten.

In memoriam Ludwien
Meeuwesen

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

Op 1 september overleed volkomen
onverwacht Ludwien Meeuwesen,
universitair hoofddocent aan de Universiteit
Utrecht. Zij begeleidde vanaf 2010 acht
verschillende studentenonderzoeken naar
de effecten van Diva Dichtbij. De
gesprekken over een vervolg waren gaande.
Wij hebben haar leren kennen als een
toegewijd wetenschapper, die ook
studenten goed kon helpen hun
probleemstelling te verfijnen. We zullen
haar missen.

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%.
........................

Nieuwe website
Misschien heeft u het al gezien? Diva
Dichtbij heeft een nieuwe website. We
vinden het leuk als u een kijkje neemt op
www.divadichtbij.nl en zijn benieuwd naar
uw reactie!

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 • 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.

