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We hebben de afgelopen periode weer heel veel mensen blij kunnen
maken. De ene na de andere aanvraag voor een Blissi Special Day
komt binnen en we hebben er sinds de laatste nieuwsbrief al heel 
wat kunnen organiseren. Mensen weten onze stichting steeds 
beter te vinden!

We doen er zelf alles aan om financieel gezond te blijven, maar
begunstigde zijn van een externe actie is natuurlijk van een geheel
andere orde. Zeker wanneer dat niet een keer gebeurt, maar zelfs
twee keer! We kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij we daarmee
zijn. We proberen de wensdagen altijd zo 'goedkoop' mogelijk (lees:
met hulp van sponsoren) te laten verlopen, maar onder de streep
moet er toch altijd nog wel geld bij.

Wij brengen jullie weer graag op de hoogte. Veel leesplezier!

Stralende groet,
Arieta Hoek - Directeur 

Stichting Bliss to Shine

https://blisstoshine.nl/
https://blisstoshine.nl/


EERSTE VEENENDAALSE WENSVERVULLING
Omdat onze stichting is gevestigd in Veenendaal én
omdat we een persoonlijke band met de betrokkenen 
hebben, was deze wens toch net even specialer. 
Waarbij we wel willen aangeven dat alle wensen voor
ons heel speciaal zijn! 

Het betrof hier  het gezin van Bellona, vrijwilligster van het eerste uur van Bliss to
Shine. Zelf al te maken gehad met kanker, maar nu trof het haar echtgenoot Cor, 
en keihard ook. 

Op enig moment werd Arieta benaderd door vrijwilligster Bellona: “Eva heeft een
wens”. Op dat moment was echtgenoot Cor al ziek, maar was nog niets bekend over
de ernst en prognose. Die mokerslag kwam later alsnog, waarna gelijk alles op alles
werd gezet om de wens van dochter Eva – dat haar vader zijn dochter in bruidsjurk
kan zien – zo snel mogelijk te vervullen.

Het was een hele puzzel, want meestal zit minstens één gezinslid in het
voorbereidende ‘complot’. En het was nu net Bellona die we er niet bij wilden
betrekken. Dochter Eva uiteraard wel, en samen met vrijwilligers Gerada en Machteld
konden we in het geniep de wensdag organiseren.
Als vanzelfsprekend bleef het niet bij een bruidsjurk alleen. En we vonden weer vele
bedrijven bereid om mee te werken aan het vervullen van deze wens. 

Bruidsjurk, een mooie Italiaanse auto, kasteeltje, make-up, kapsels, nagels, High Tea,
gipsen handafdruk, fotografen. We pakten flink uit, met alles erop en eraan. Zelfs de
bruidsfotografie van Cor en Bellona werd opnieuw gedaan.

Voor het volledige verslag van deze Veenendaalse wensvervulling kun je hier terecht.
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https://blisstoshine.nl/eva-heeft-een-wens/
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ROPARUN TEAM CLIMAX EDE
Team 211, Climax Ede, heeft ons tijdens de aanstaande
Roparun uitgekozen als begunstigde. As we speak ligt 
de aanvraag bij de organisatie van de Roparun, want 
zij moeten nog wel even hun goedkeuring geven.
Als onze aanvraag wordt gehonoreerd, zal het bedrag
dat we hopelijk in ontvangst mogen nemen, worden besteed aan het organiseren en
uitvoeren van onze jaarlijkse Shine Day. Een dag die we al twee jaar hebben moeten
missen door corona, maar die voor 2023 al in de spreekwoordelijke steigers staat!

DE GROTE NIJMEEGSE
De grote vierdaagse van Nijmegen zit er weer aan te 
komen. Een van de grootste sportieve evenementen die 
ons land kent. Ben jij iemand, of ken jij iemand, die deze 
uitdaging aangaat? Je kunt namelijk lopen voor ons!
Ja, je leest het goed. Je hoeft er niet veel extra's voor 
te doen. Jij loopt en jouw sponsoren doen de rest. Dat wil zeggen, om aan sponsoren
te komen, zul je wel wat moeten doen aan bekendheid. 

Maar op de website van de 4daagse lees je er veel meer over.  
We hebben de eerste aanmeldingen al binnen, wie volgt?

ROPARUN OP DE (SPINNING)FIETS 
Roparunteam Climax Ede biedt samen met Tesqua 
de mogelijkheid kennis te maken met spinning en 
tegelijk een bijdrage te leveren aan het goede doel 
waar Roparun voor staat: 
“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen 
dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. 
Ook als je al vaker op een spinningbike hebt gezeten ben je meer dan welkom!
Een ervaren instructeur zal voor iedereen voor voldoende uitdaging zorgen. 
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar info@teamclimaxede.nl. 
Hier kun je ook terecht voor meer informatie. 

https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/
https://www.lotofhappiness.nl/speel-mee?initialize=eyJkZXN0aW5hdGlvbiI6eyI4Ijp0cnVlfSwiZ2VlZl9jaGFyaXR5Ijp7ImlkIjo5Njh9fQ%3D%3D
mailto:info@teamclimaxede.nl
https://www.facebook.com/RoparunTeamClimaxEde
https://www.lotofhappiness.nl/speel-mee?initialize=eyJkZXN0aW5hdGlvbiI6eyI4Ijp0cnVlfSwiZ2VlZl9jaGFyaXR5Ijp7ImlkIjo5Njh9fQ%3D%3D
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KENSI IN THE SPOTLIGHT 
Kensi haar zusje Hailey was ziek en mocht helaas 
maar vier jaar worden. Het behoeft waarschijnlijk 
geen toelichting dat veel, zo niet alles, om Hailey 
heeft gedraaid. En logisch. Maar het was nu tijd om 
Kensi eens flink te verwennen. Rondgereden 
worden in een luxe bolide, naar een wellness en een privé-bioscoopervaring 
met film naar keuze. Maar ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd 
en zo werd de dag afgesloten met een diner aan huis, verzorgd door een 
heuse cateraar. Het volledige verslag vind  jeop onze website. 

WENSEN IN WOERDEN
Voor de laatste wens, in deze nieuwsbrief, gaan we 
naar het plaatsje Woerden, aan de rand van het 
Groene Hart in de provincie Utrecht. We gaan de 
wensen van Mara-Lynn vervullen. Ook hier weer een 
vette bak op vier wielen. Die bracht het gezin eerst 
naar een salon voor haar en make-up. 

Dat wil zeggen, Mara-Lynn en moeder Lieke, vader Maurice schoof later aan. Na het
'tutten' ging het gezelschap eerst heerlijk en uitgebreid lunchen. Voor het hele verslag
kun je hier terecht.    

SAMEN VOOR ZICHTBAARHEID
Relaties en vrijwilligers die ons een superwarm hart 
toedragen plaatsen een banner onder hun digitale 
handtekening of op een (bedrijfs)website.
Daarmee laten zij zien onze stichting te steunen, maar 
brengen Bliss to Shine ook onder de aandacht, en 
dragen zo een steentje bij aan het olievlek-effect.

Heb je ook interesse in een banner voor onder de email of op een website?
Neem dan even contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken.
Want: Samen komen we verder

https://blisstoshine.nl/kensi-in-de-spotlight/
https://blisstoshine.nl/wensen-in-woerden/
https://blisstoshine.digicollect.nl/
https://blisstoshine.nl/contact/
https://www.lotofhappiness.nl/speel-mee?initialize=eyJkZXN0aW5hdGlvbiI6eyI4Ijp0cnVlfSwiZ2VlZl9jaGFyaXR5Ijp7ImlkIjo5Njh9fQ%3D%3D
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DIGITALE COLLECTEBUS
Het is een steeds een uitdaging hoe we dingen kunnen 
verbeteren. Zo hebben we al enkele jaren de Facebook
inzameling, echter een minpuntje is dat je daar alleen kan 
doneren met een creditcard dat is voor veel mensen een 
belemmering. 

Daarom zijn we gestart met Digicollect.

"De digitale collectebus". 

Dus heb jij iets te vieren, verjaardag, huwelijksjubileum of ben je geslaagd? 
                                              Iedereen kan er eentje starten! 
                                              En super handig, je achterban kan doneren via IDeal!

                                              Een digitale collectebus maak je snel en makkelijk 
                                              aan via: blisstoshine.digicollect.nl of scan de QR code. 

KLEDINGSPONSOR GEZOCHT!
Niet alleen onze werkplek krijgt een nieuw jasje, ook
onze vrijwilligers kunnen letterlijk in een nieuwe jas
gestoken worden. 

We hebben een uitgebreide kledinglijn waarmee we 
herkenbaar en met een professionele uitstraling voor de dag komen. 
We verkeren helaas niet in de positie om het voor hen te bekostigen. 

We zoeken nog naar een kledingsponsor. Maar er kan reeds besteld worden op eigen
kosten. Als zich als nog een sponsor aandient, kunnen de mensen die op eigen kosten
hebben aangeschaft, hun geld terug krijgen.

Zijn jullie onze nieuwe kledingsponsor?? 
Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

https://blisstoshine.digicollect.nl/
https://blisstoshine.digicollect.nl/
https://blisstoshine.digicollect.nl/
mailto:info@blisstoshine.nl


DOELSHOP
Koop je wel eens iets online? Als je dit voortaan via
Doelshop.nl/Blisstoshine doet, doneer je gratis zonder 
dat het je iets extra’s kost! 

Zo goed als alle populaire webshops doen mee
(Bol.com, Coolblue, Booking.com, Groupon enz.). Je koopt uiteindelijk het product 
in de webshop zelf, doordat je dit via onze pagina doet, geef je een gratis donatie 
aan ons doel.

LOT OF HAPPINESS
Als deelnemer aan de Lot of Happiness loterij
support je direct en exclusief Bliss to Shine.
Je helpt daarmee vanaf de eerste dag al hét
verschil te maken voor kinderen die in hun thuis
situatie dealen met kanker.

Terwijl je Bliss to Shine support met 50% van je inleg , maak je kans op het winnen
van bijzondere cadeaus, onvergetelijke belevenissen en zelfs fantastische 
geldprijzen tot wel € 1.000.000,00!

SPEEL OOK MEE!
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De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit in juli

Spanjaardsgoed 5A
3901 HC Veenendaal

Tel: 085-0041234
Whatsapp: 06-39729326

Bank: NL79 ABNA 0891 5622 22
RSIN : 858168868 

info@blisstoshine.nl
www.blisstoshine.nl

https://www.facebook.com/StichtingBlissShineForCancer/
https://www.instagram.com/blisstoshine/
https://www.linkedin.com/company/blisstoshine/
mailto:info@blisstoshine.nl
https://doelshop.nl/blisstoshine
https://www.lotofhappiness.nl/speel-mee?initialize=eyJkZXN0aW5hdGlvbiI6eyI4Ijp0cnVlfSwiZ2VlZl9jaGFyaXR5Ijp7ImlkIjo5Njh9fQ%3D%3D
https://wa.me/31639729326?text=Ik%20heb%20een%20vraag
mailto:info@blisstoshine.nl
http://www.blisstoshine.nl/

