
Bliss Bizz

Wensvervulling voor kinderen in gezinnen die dealen 
met kanker

Kanker heb 
je niet alleen
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INHOUDSOPGAVE

Arieta Hoek 
Oprichter Stichting Bliss to Shine

Arieta werd in 2014 voor de eerste keer 
gediagnosticeerd met borstkanker. Door 

diezelfde ziekte moest zij afscheid nemen 
van haar moeder en precies 16 jaar later 

van haar enige zus. Zonder erfelijk belast te 
zijn zit kanker in haar familie; 14 familieleden hebben kanker of 
kregen het. Ik overleefde het gelukkig. 

Ik ben blij dat ik ziek geworden ben
Daardoor kijk ik nu anders tegen het leven aan.

Het ontstaan van Bliss to Shine
Iemand stelde mij de vraag: ‘Hoe ga jij impact maken? ‘Ik 
zei gelijk: “Ik ga een verwendag voor 25 kankerpatiënten 
organiseren.

En zo geschiedde
In samenwerking met professionele vrijwilligers organiseerde 
we de eerste verwendag (nu Shine Day) van Bliss to Shine. 
Voor het hele gezin en niet te vergeten de naasten. Ik vind 
namelijk, dat iedereen direct om de patiënt het verdient om 
even alle zorgen te vergeten. 

Het was fantastisch 
We hadden iets meer gasten dan verwacht: maar liefst 287 
gasten maakten met hun naasten een herinnering voor het 
leven! Het jaar erop verwenden we nóg meer gezinnen.  
En we beseften: dit is voor herhaling vatbaar!
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Wij hebben een heerlijke relaxte dag gehad 
samen. Het was vooral fantastisch dat deze 
dag speciaal voor onze jongste dochter was 
georganiseerd, want bijna alles draait om haar 
zieke broer. 

Zij heeft genoten, de dingen die georganiseerd 
waren, waren een schot in de roos.

Een mooie titel voor de dag waarop we een 
wens vervullen voor een thuiswonend kind dat te 
maken heeft met kanker. 

Het doel van deze wensdagen is om de kinderen 
zich weer even kind te laten voelen. Veel van de 
aandacht binnen het gezin gaat immers uit naar 
het zieke gezinslid, en kanker loopt als een rode 
draad door het gezinsleven. 

Het gaat bovendien niet ‘alleen maar’ om het 
kind weer even kind laten zijn. Het gaat ook om 
het even opladen van het hele gezin. maar ook 
om maken van herinneringen met elkaar. 

Herinneringen voor het leven, zeggen wij zelf. En 
dat is maar al te vaak gebleken waar te zijn. Bij 
een aantal gezinnen die wij in de watten hebben 
mogen leggen, is het zieke gezinslid inmiddels en 
helaas overleden.

                BLISSI SPECIAL DAY          
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Liva van 4 heeft de wens om met papa 
te trouwen.

Wat jullie in een week tijd geregeld 
hebben voor ons dat valt niet met 
woorden te beschrijven. 

Jullie hebben mijn* dochters de dag 
van hun leven bezorgd en Ralph en mij 
enorm laten genieten. Een koffer vol 
herinneringen voor later. Dit is helaas in 
ons geval zo belangrijk, zonder jullie was 
dit nooit gelukt. 

Verder wil ik ook iedereen bedanken die 
het mede mogelijk heeft gemaakt deze 
speciale dag te verzorgen. Het is teveel 
om iedereen te benoemen. 

Ook bedankt voor alle kaarten, 
ballonnen en andere verrassingen thuis!  

Bedankt!!!

Daniëlle - Moeder van Liva & Else

* De vader van Liva en Else is 4 weken na de  

  Blissi Special Day overleden

ERVARING 
BLISSI SPECIAL DAY
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Welk pakket je ook kiest: wij genieten de ANBI-status, hetgeen 
betekent dat je uit een donatie altijd een belastingvoordeel 
kunt halen! Bovendien beschikken wij over het CBF-certificaat, 
zodat je weet dat jouw donatie bij ons in betrouwbare handen 
terecht komt.

Steun
Zowel de Shine Day als de Blissi Special Day organiseren en 
verzorgen wij geheel belangeloos. Het kost de mensen waar 
het om draait helemaal niets. Dat betekent dat wij volledig 
afhankelijk zijn van sponsoren en donateurs. Iedere bijdrage 
is meer dan welkom. samen creëren we onbetaalbare 
momenten en herinneringen. 

Een donatie waarderen we enorm! Doneer jij ook?
Zonder geld zijn de mogelijkheden summier of zelfs 
onmogelijk. En de gezinnen, die elke dag opnieuw dealen 
met de dodelijke ziekte en alle gevolgen ervan, verdienen de 
leukste dag en de mooiste herinneringen. 

Onder de noemer ‘Bliss Bizz’ hebben wij, speciaal voor 
toekomstige zakelijke partners, een donatieprogramma in het 
leven geroepen. 

Je hebt de keuze uit vier pakketten: brons, zilver, goud of 
platina. Elk pakket vertegenwoordigt een geldbedrag waar 
ook enkele privileges aan verbonden zijn. Hoe meer glans 
het pakket van je voorkeur heeft, hoe meer voordelen daar 
tegenover staan. 

Je bedrijf gaat een contract met ons aan voor minstens twee 
jaar. In het geval van pakket ‘Brons’ doneer je gedurende twee 
jaar €500,00 per jaar. Heeft je bedrijf een grotere beurs, dan 
kun je je ook vastleggen voor €5000,00 per jaar, dat betreft 
dan pakket ‘Platina’. De pakketten ‘Zilver’ en ‘Goud’ liggen 
vanzelfsprekend tussen ‘Brons’ en ‘Platina’ in.

Gift is aftrekbaar
We hebben de verschillende pakketten en bijbehorende 
voordelen voor je op een rijtje gezet. 

BLISS BIZZ
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Je krijgt er zelf een goed gevoel van
Dit is waarschijnlijk het mooiste voordeel aan sponsoring van 
Bliss to Shine. Je weet waar je het voor doet, namelijk voor 
kinderen met een trauma. Als je ziet wat jij als sponsor kunt 
bijdragen, dan geeft je dat gewoon een goed gevoel. Ook je 
medewerkers zullen zich hierdoor meer betrokken voelen.  

Fiscale voordelen 
Het is goed om te weten dat je giften fiscaal aftrekbaar zijn, 
als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de sponsorpakketten of wilt u de 
stichting op een andere manier steunen met uw bedrijf?

Neem contact met ons op:  
E-mail:      sales@blisstoshine.nl
Telefoon:  085-0041234

Er zijn diverse redenen waarom het voor jouw bedrijf 
interessant en voordelig is om een goed doel zoals Bliss to 
Shine te sponsoren. 

Verhoog je naamsbekendheid 
Door Bliss to Shine te sponsoren krijgt je bedrijf mogelijkheden 
om deze sponsoring te promoten en onder de aandacht te 
brengen. 

Bewustwording en zichtbaarheid 
Door het sponsoren van Bliss to Shine of door gebruik te 
maken van de netwerken van Bliss to Shine, denk bijvoorbeeld 
aan social media, bereikt jouw bedrijf een nieuw publiek. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Met een donatie aan Bliss to Shine laat je zien maatschappelijk 
betrokken te zijn.  Dit draagt bij aan een positieve houding van 
het publiek en je medewerkers ten opzichte van je bedrijf. 

WAAROM SPONSOREN

mailto:sales%40blisstoshine.nl?subject=
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Bliss to Shine is door de Belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Aan welke voorwaarden voldoet een ANBI? 
Om aangewezen te worden als ANBI moet je bijdragen 
aan algemeen nut. Daarnaast moet je ook aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder 
geval geen winstoogmerk heeft. 

Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, 
financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten 
openbaar beschikbaar maken. Daardoor is het voor iedereen 
mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een 
ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI?
Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee. 
En dat is natuurlijk gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel 
voor losse als periodieke giften.

Donateurs aan een ANBI instelling mogen hun giften, onder 
bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting.

Bliss to Shine hoeft over de ontvangen schenkingen en 
erfenissen geen belasting te betalen. Daardoor kunnen we het 
gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

ANBI-STATUS

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
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Wij dragen – met gepaste trots – de titel Erkend Goed Doel. 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft deze 
erkenning aan fondsenwervende organisaties die op een 
verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door 
Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten 
organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. 
Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan 
voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat 
onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je 
gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie 
daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig 
omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich 
onafhankelijk laat controleren. 

Transparantie in één oogopslag 
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en 
neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend 
Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. 

Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de 
doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële 
kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF 
gevalideerd.

Via de banner of deze link kun je ons CBF-Erkenningspaspoort 
bekijken ( www.cbf.nl/organisatie/stichting-bliss-to-shine)

CBF ERKEND GOED DOEL

https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-bliss-to-shine
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Ik ben overweldigd door alle lieve 
vrijwilligers en de sponsors die deze 
dag mogelijk hebben gemaakt. De 
buitenwereld denkt grotendeels, ze krijgt 
haar haar weer terug, dus ze is hersteld. 
Maar dat is niet zo. 

Vandaag hoefde ik dat niet uit te leggen.

De Shine Day is een jaarlijks terugkerend 
evenement van stichting Bliss to Shine. 
Iedereen is hierbij van harte welkom. 

Niet alleen de kankerpatiënt en naasten, 
maar ook buren, vrienden en desnoods 
die ene collega die altijd boodschappen 
voor je doet! 

Tijdens de Shine Day zijn er allerlei 
activiteiten, maar bijvoorbeeld ook 
informatiekraampjes. Je kunt er met 
gemak een dag mee vullen, met wat er 
allemaal te doen is! 

Het doel van de Shine Day is vooral om 
er even lekker uit te zijn. 

SHINE DAY
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Ik weet nog dat ik binnenkwam en met 
verbazing rondliep van wat er allemaal 
te zien en te doen was. 

Er was ook weer van alles te doen en te 
zien,  je kan het zo gek niet bedenken. 
Buiten stond zelfs een klimmuur, trike en 
muscle car. Zelf heb ik aan een aantal 
activiteiten deelgenomen; een lezing 
bijgewoond over ’emotie met kanker’, 
een stoelmassage en ook nog een 
fotomomentje. Het was ook leuk om 
weer (oude) bekenden te zien en nieuwe 
mensen te leren kennen.

Fantastisch dat er zoveel vrijwilligers en 
(horeca)ondernemers belangeloos mee 
deden en ook een leuke dag hadden. 
Iedereen liep te shinen!

Bliss to Shine, heel erg bedankt voor de 
geweldige dagen. We hebben heel erg 
genoten en liepen dan ook stralend naar 
buiten!

Bedankt, Patrick

ERVARING 
SHINE DAY
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Ondernemingen kunnen door zakelijke aankopen via DoelShop 
te doen gratis donaties genereren voor maatschappelijke 
initiatieven. Er hoeft alleen maar via DoelShop doorgeklikt 
te worden naar zakelijke aanbieders (zoals Dell, Microsoft, 
Office Deals, Vista Print, Booking.com) om daar vervolgens 
een aankoop te doen. De onderneming betaalt exact hetzelfde 
bedrag die het anders ook zou betalen, er zijn geen extra 
kosten - ook niet verborgen. Er worden ook geen gegevens 
verzameld, verkocht of doorgegeven.

Hoe kan dit? 
De webshops geven DoelShop een commissie na elke 
aankoop, die ons systeem automatisch omzet in een donatie. 
De onderneming kan bij elke aankoop zelf kiezen aan welk 
doel de donaties worden gegeven. Als deze aankopen 
structureel worden gemaakt, kan dit een doorlopende bron 
van inkomsten genereren voor een maatschappelijk project - 
iets wat een enorm verschil kan maken.

ZAKELIJKE AANKOPEN

Shop via ons, bij honderden webshops zoals:

BLISS TO SHINE
Shop via onze weblink 

www.doelshop.nl/Blisstoshine

ONLINE SHOPPEN
IS GRATIS DONEREN

SShhoopp  oonnlliinnee  vviiaa  DDooeellSShhoopp..nnll  bbiijj  ddee  ppooppuullaaiirrssttee  
wweebbsshhooppss  eenn  eeeenn  ddeeeell  vvaann  hheett  aaaannkkooooppbbeeddrraagg  

ggaaaatt  nnaaaarr  oonnss  ddooeell  ((zzoonnddeerr  eexxttrraa  kkoosstteenn))!!

Uiteindelijk koop je het product bij de webshop zelf, waarvoor 
je niets extra’s betaalt. Omdat je eerst via DoelShop klikt, 

gaat er een gratis donatie naar Bliss to Shine.



ook met kanker mag je stralen

NL79 ABNA 0891 562 222
t.n.v. St. Bliss to Shine

KVK: 70162166
RSIN: 858168868

Spanjaardsgoed 5a
3901HC Veenendaal

085-0041234
info@blisstoshine.nl

www.blisstoshine.nl


