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Met deze nieuwsbrief houden we jou op de hoogte over alles wat er achter de

schermen gebeurt bij Stichting Bliss to Shine. We zitten ondanks Corona, zeker niet

stil. En we willen van de gelegenheid gebruik maken om jou te bedanken.

Veel leesplezier!

Stralende groet,

Arieta Hoek 

Directeur St. Bliss to Shine



DE STICHTING GROEIT

Inmiddels zijn onze teams van vrijwilligers actief in 10

provincies. Teams die mogelijk maken dat we wensdagen

organiseren, de Blissi Special Day

Hier zijn we onwijs trots op en dankbaar voor. Net als de

inmiddels 30 actieve vrijwilligers voor de dagelijkse

activiteiten. 

DE SHINE DAY GAAT HELAAS NIET DOOR

Vanwege Covid-19 gaat de grote Shine Day in mei helaas niet

door. We zitten zeker niet stil. Achter de schermen zijn we druk

met de Blissi Special Days. 

We hopen gezinnen spoedig weer een herinnering voor het

leven te kunnen geven, passend bij de maatregelen zoals die

dan zijn. 

We zijn continu aan het kijken naar wat er wel kan, en we zullen

je daarin via deze nieuwsbrief, onze sociale kanalen en

website op de hoogte houden

PITCH BUSINESS OPEN

Donderdag 25 februari mocht Arieta pitchen bij Business Open

Heelsum voor een jaarabonnement voor Stichting Bliss to Shine

voor het Business Open netwerk, Business Open is een netwerk

van ondernemende mensen die elkaar willen helpen aan

zakelijk succes. En ze heeft gewonnen. 

Voor het netwerk van Bliss to Shine is dat fantastisch, omdat

we natuurlijk hopen dat zij onze prachtige stichting gaan

steunen. Daar tegenover biedt Bliss to Shine hen de

mogelijkheid wensen te vervullen. wanneer onverhoopt één van

de medewerkers te maken krijgt met kanker in het gezin.
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YOURGIFT CARD IN DE SPOTLIGHT

Toon en Karin de oprichters van YourGift Cards. De missie van YourGift is het vervullen van

een verbindende rol tussen de gever en de ontvanger van de cadeaukaart en om van het

besteden een feest maken. Al vele jaren werkt YourGift Cards samen met een groot aantal

goede doelen. Zij bieden de houders van de YourGift Cadeaukaart de mogelijkheid om het

saldo, of een deel hiervan, te doneren.

YourGift heeft een uniek donatiemodel gelanceerd voor de Business to Business markt. Een

bedrijf, instelling, vereniging etc. die de YourGift Cadeaukaart bij afneemt mag een goed

doel uitkiezen aan te doneren. Over de totaal afgenomen YourGift cadeaukaartwaarde

doneren wij vervolgens 3% aan het gekozen goede doel. Dit doen zij dan namens de afnemer

van onze cadeaukaart. Op deze manier creëren wij samen met onze afnemers

maatschappelijke impact en betrokkenheid.

Spanjaardsgoed 5A

3901 HC Veenendaal

Tel: 085-0041234

Whatsapp: 06-39729326

Bank: NL79 ABNA 0891 5622 22

INZAMELING VIA FACEBOOK 

Bijna jarig? Start een inzameling via

Facebook.

LEES MEER OVER DE FB VERJAARDAG ACTIE 

DONEREN MET ONLINE SHOPPEN

Koop je wel eens iets online? 

Doe dit voortaan via Doelshop.

LEES MEER OVER DOELSHOP 
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