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Het was weer een enerverend jaar. Niet in de laatste plaats door het nog steeds

rondwarende virus covid-19. Het vergde het uiterste van onze creativiteit. Maar we

beleefden ook verschillende hoogtepunten. Ik neem jullie graag mee langs enkele

'wapenfeiten' van het jaar dat bijna achter ons ligt.   

Veel leesplezier!

Stralende groet,

Arieta Hoek 

Directeur St. Bliss to Shine



FENOMENALE VERKOOP SPECULAASPOPPEN

We hebben het geflikt, meer dan 10.000 speculaaspoppen

aan de man brengen! We hebben er, om precies te zijn,

10.797 verkocht! Wauw. Het stond hier in Veenendaal op een

gegeven moment bizar vol met dozen en alles draaide

alleen nog maar om speculaas. We waren kapot, na afloop

van deze actie, maar de voldoening was zo mogelijk nog

groter!

Het hoger leggen van de lat, betekent wel dat die in 2022

nóg hoger komt te liggen. Waar we op in gaan zetten,

weten we nog niet precies. Maar een stukje verder dan de

10.000 moet toch wel lukken. Het vraagt in elk geval een

wat andere strategie. Daarom starten we in het nieuwe jaar

al op tijd met de voorverkoop.

Overigens hebben wij van alle deelnemende instanties, het

hoogste verkoopcijfer gehaald. Dikke complimenten aan het

adres van iedereen die zijn of haar steentje heeft

bijgedragen! Dank jullie wel.

VIRTUELE BORREL

Afgelopen weekend zouden we eigenlijk met elkaar gaan

wijnproeven bij een wijnboer in Zuid-Limburg. Maar ja....

corona... Daarom kruipen we donderdagavond 16 december

allemaal met een hapje en een drankje achter het

beeldscherm voor een virtuele borrel. We ontmoeten elkaar

van 19:30 tot 20:30 uur via deze link:

http://whereby.com/blisstoshine

Het blijft behelpen, maar een voordeel is wel dat in principe

iedereen erbij aanwezig kan zijn. Geen lange reistijd of

andere ongemakken. Hopelijk treffen we elkaar in het

nieuwe jaar weer eens 'in real life'! 
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https://blisstoshine.nl/product-category/creatief/
https://blisstoshine.nl/product/wens-kaarten-compleet/
https://blisstoshine.nl/product/wens-kaarten-compleet/
http://whereby.com/blisstoshine
https://www.winelist.nl/thuis/chateau-d-esclans-whispering-angel


DIGITALE ONTWIKKELINGEN

Het is nog niet zichtbaar aan de voorzijde, maar aan de

achterzijde van de website wordt hard gewerkt aan een

intranet voor medewerkers. Via het intranet kun je straks

allerlei documenten raadplegen die jou kunnen helpen bij

het uitvoeren van jouw werkzaamheden voor de stichting. 

Om op uniforme wijze naar buiten te treden komt er ook

een perspagina op onze website, met een voor de media

ingerichte 'perskit'.  

2021, EEN BLIK ACHTEROM

In 2021 kregen we vijftien wens-aanvragen, daarvan hebben

we er zeven gerealiseerd en staan er nog een aantal in de

planning. We hopen natuurlijk dat het aantal realisaties in het

volgende jaar minstens zal verdubbelen. Daar kunnen jullie bij

helpen, maar daarover later meer.

Qua media was het item over de kleine Liva die met haar vader

wilde trouwen, wel het absolute hoogtepunt. SBS6 besteedde

er uitgebreid aandacht aan en bracht ons landelijk in de

spotlights. Belangrijk voor onze naamsbekendheid!

Voor de tweede maal op rij moesten we besluiten de Shine Day

af te blazen. Niet vanwege een gebrek aan belangstelling,

want dat is er meer dan genoeg. Een niet nader te noemen

virus dwarsboomde de boel. Jammer, maar het was niet anders.

In 2021 mochten we ook coureur Liesette Braams en

budgetcoach Eef van Opdorp (bekend van 'Uitstel van

executie) verwelkomen als ambassadeurs van de stichting. En

zag een levensgrote Blissi het levenslicht.

We stonden achter kraampjes op markten en braderieën en

waren aanwezig bij benefietacties. Alles om meer

naamsbekendheid te genereren! Kortom, het was ondanks alles

geen slecht jaar voor ons! 
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https://blisstoshine.nl/product-category/creatief/
https://blisstoshine.nl/product/wens-kaarten-compleet/
https://youtu.be/Sge39UyFUEA
https://youtu.be/Sge39UyFUEA
https://blisstoshine.nl/product/wens-kaarten-compleet/


WE HEBBEN JOU NODIG! 

W e hebben het al eens eerder aangehaald, maar we hebben jouw hulp keihard nodig! Sowieso

al natuurlijk, want wat zijn en kunnen wij zonder jullie? Bar weinig! Maar we hebben het nu even

specifiek over de inzet van sociale media van de stichting. Als je een bericht van ons

tegenkomt op Facebook, Instagram of Twitter en je geeft het een 'like' dan vinden we dat

natuurlijk hartstikke fijn. Het is nóg fijner, én heeft meer effect, als je op een bericht reageert

met een geschreven reactie of wanneer je een berichtje deelt. Alleen dan kunnen we optimaal

gebruik maken van de olievlek die sociale media heet! En niet een keertje, maar het liefst bij

zoveel mogelijk berichten. Dan groeit ons bereik, kunnen we meer wensen vervullen en worden

we door meer potentiële sponsors/donateurs gezien. 

Spanjaardsgoed 5A

3901 HC Veenendaal

Tel: 085-0041234

Whatsapp: 06-39729326

Bank: NL79 ABNA 0891 5622 22

LOT OF HAPPINESS

Wil jij ook €1.000.000,-- winnen en

daarmee Bliss to Shine steunen? 

LEES HIER HOE JE KAN WINNEN

DONEREN MET ONLINE SHOPPEN

Koop je wel eens iets online? Of ben

je van plan over te stappen naar een

andere zorgverzekeraar? Doelshop is

'your guy'!

 

LEES MEER OVER DOELSHOP 
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https://www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl/
https://doelshop.nl/webshops
https://www.facebook.com/StichtingBlissShineForCancer/
https://www.instagram.com/blisstoshine/
https://www.linkedin.com/company/blisstoshine/
mailto:info@blisstoshine.nl
https://wa.me/31639729326?text=Ik%20heb%20een%20vraag
https://www.lotofhappiness.nl/speel-mee?initialize=eyJkZXN0aW5hdGlvbiI6eyI4Ijp0cnVlfSwiZ2VlZl9jaGFyaXR5Ijp7ImlkIjo5Njh9fQ%3D%3D
https://blisstoshine.nl/kom-in-actie/gratis-doneren/
https://blisstoshine.nl/kom-in-actie/gratis-doneren/

