
BLISS TO SHINE NIEUWSUPDATE MEI 2021

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

schermen gebeurt bij Stichting Bliss to Shine. En natuurlijk willen we van de

gelegenheid gebruik maken om jou te bedanken voor je steun.

Veel leesplezier!

Stralende groet,

Arieta Hoek 

Directeur St. Bliss to Shine



WIJ ZIJN VERLIEFD
Heb je altijd al een Blissi thuis willen hebben of lijkt het je

een mooi cadeau? Wij zijn in ieder geval helemaal verliefd.

Je kan het Blissi Haakpatroon en binnenkort ook het Blissi

haakpakket aanschaffen via onze website.

Blissi is gemaakt door mevrouw van Rinsum met

scheepjeswol, het haakpatroon is gemaakt door Happy

Crochet Patterns.

BLISS KAARTEN ACTIE
Met deze set kaarten heb je iets unieks in handen! Niet alleen

steun je onze stichting met de aankoop ervan, je hebt gelijk een

pakje kaarten in huis waarmee je iemand die het nodig heeft,

een hart onder de riem kunt steken. De kaarten zijn verkrijgbaar

in drie verschillende setjes. De complete set bestaat uit tien

kaarten, en er zijn twee varianten van setjes van vijf kaarten.

De kaarten zijn exclusief voor Bliss to Shine ontworpen door

Cizz Cards. Van het aankoopbedrag gaat 100% rechtstreeks

naar onze stichting, zodat wij in staat zijn meer wensdagen te

organiseren en kinderen en gezinnen een herinnering voor het

leven te bezorgen! Bestellen kan via onze website.

BLISS CULINAIRE SAMENWERKING

Wie houdt er niet van lekker eten? Nou wij van Bliss to Shine zijn 
er gek op.

Deze maand presenteert Residence Rhenen een heerlijk recept 
in onze nieuwsbrief, waar The Winelist een prachtige wijn bij 
heeft uitgezocht. Deze wijn kan je bestellen via

www.winelist.nl

Met het invullen van de kortingscode bliss2021 krijg je 10%

korting op je wijn en doneer de Winelist 10% van het 
aankoopbedrag aan Bliss to Shine.
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BLISSI SPECIAL DAY COÖRDINATOREN GEZOCHT VOOR VERSCHILLENDE REGIO'S
Een Blissi Special Day coördinator regelt de Blissi Special Day van begin tot het eind, zo ga je

in gesprek met het gezin en benader je bedrijven en instellingen die kunnen bijdragen aan het

realiseren van deze dag.

Ben jij minimaal 25 jaar en de geknipte persoon die in het eerste contact met het gezin kan

luisteren naar wat niet wordt gezegd, en mede hierdoor het voor elkaar krijgt dat deze

mensen met een koffer vol herinneringen huiswaarts keren?

Kijk voor onze vacatures op onze vacaturesite.

Spanjaardsgoed 5A

3901 HC Veenendaal

Tel: 085-0041234

Whatsapp: 06-39729326

Bank: NL79 ABNA 0891 5622 22

SPONSOR IN DE SPOTLIGHT
Simone Beijer  het allereerste lid van

de Club van 500 van Bliss to Shine. 

LEES MEER OVER SIMONE BEIJER

DONEREN MET ONLINE SHOPPEN
Koop je wel eens iets online? 

Doe dit voortaan via Doelshop.

LEES MEER OVER DOELSHOP 
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