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Een nieuw jaar met een nieuwe coördinator 
 

Nadat ik begin dit jaar gestopt  

ben met werken was ik ook op  

zoek naar een extra invulling van  

mijn vrije tijd. Hobby’s genoeg  

maar iets nieuws was erg welkom. 

Toen in oktober dit jaar een oproep kwam voor de 

invulling van de coördinators rol voor de 

Regenboogkussens hoefde ik ook niet lang na te 

denken; een prima klus voor mij! Ik heb me aangemeld 

en al snel bleek dat ook anderen blij waren dat ik deze 

rol op me wilde nemen.  

Maar omdat ik zelf geen affiniteit heb met websites, 

internet tools en alles wat daar nog meer bij komt 

kijken, wist ik dat ik op zoek moest gaan naar iemand 

die me daarbij kon helpen. Ik hoefde gelukkig niet ver 

te zoeken want mijn partner, Annemieke, was direct 

enthousiast en wilde zich wel verdiepen in het 

‘technische gebeuren’.  

De overdracht met Siobhan en Marga is perfect 

verlopen. Naast de gezellige persoonlijke 

kennismaking, ben ik uitgebreid geïnformeerd.  

In de maand december heb ik met Marga mee mogen 

kijken hoe het proces van de aanvragen verloopt.  

Typerend voor de onderlinge samenwerking van de 

Regenboogkussens is de persoonlijke betrokkenheid en 

motivatie van iedereen. Eigenlijk loopt alles vanzelf en 

als coördinator ondersteun je het maken van de 

Regenboogkussens.  

We zijn met elkaar verbonden door naald en draad!  

Ik heb er ontzettend veel zin in en ga de komende 

jaren vol positieve energie en enthousiasme  

mezelf inzetten om het fantastische werk van de 

Regenboogkussens te continueren.    

Anne 

 

 

 

 

Onze kengetallen: 

115 leden 

Ons 15-jarig bestaan is in oktober 2021 

965 Regenboogkussens gemaakt 

Minimaal 4825 borduurlapjes 

381 volgers, 400 likes op Facebook 

11602 berichten op het Forum  
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1. Onze kengetallen: 
 

- 115 leden 

- Ons 15-jarig bestaan is 19-10-

2021 

- 965 Regenboogkussens 

gemaakt 

- Minimaal 4825 borduurlapjes 

- 381 volgers, 400 likes op 

Facebook 

- 11602 berichten op het Forum  
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Regenboogkussens 2020 
 
In 2020 hebben we in totaal 23 Regenboogkussens gemaakt. Een klein aantal is nog niet overhandigd. 

Het aantal aanvragen is, in verhouding tot de voorgaande jaren, iets verminderd.  

Neemt niet weg dat we heel blij zijn dat we toch deze mensen allemaal een klein steuntje in de rug hebben 

mogen geven met een persoonlijk Regenboogkussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe website voor de Regenboogkussens 

 

We hebben een nieuwe website gemaakt  

zodat we zoveel mogelijk activiteiten van de 

Regenboogkussens bij elkaar op één plek kunnen 

samenbrengen.  

Denk aan e-mailen, zoekfuncties, 

invulformulieren, gastenboek, forum, speciale 

ledenpagina’s en nog een mogelijkheid voor een 

eventuele webshop (op termijn).  

 

In de komende week gaat de nieuwe website live.  

Het adres van de website blijft ongewijzigd: http://www.regenboogkussens.nl 

 

http://www.regenboogkussens.nl/
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Voor de leden van de Regenboogkussens zijn er de volgende wijzigingen: 
 

 

Nieuw: De nieuwe website heeft een menu met 

hoofdonderwerpen en daaronder een submenu met 

specifieke onderwerpen. Zowel het hoofdonderwerp en 

het submenu hebben een eigen pagina. 

 

 

 

 

 

Nieuw: Het logo van de Regenboogkussens is ook 

gewijzigd en als achtergrond van elke websitepagina is 

gekozen voor een afbeelding met naald en draad.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Nieuw: Er is een aanvraagformulier opgenomen op de 

pagina Aanvragen. Een ingevuld aanvraagformulier    

wordt direct verzonden aan info@regenboogkussens.nl 

en komt bij Anne in haar e-mail box terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen  

Op de eerdere website was alles op één 

pagina ondergebracht. Door het activeren 

van een link in een tabel werd een sub 

pagina geopend. 

Introductie vrijwilligsters 

Nieuw:  Omdat we trots zijn op de 

bijdrage en deelname van alle 

vrijwilligsters, hebben we daarvoor een 

speciale webpagina gemaakt met de 

titel Over Ons. Elke deelneemster heeft 

de mogelijkheid om daar haar eigen 

verhaaltje, motivatie, met of zonder 

foto, te laten plaatsen.  

De Aanvragen en het Forum 

De werkwijze blijft hetzelfde in het 

bestaande Forum. Het Forum is via een 

aparte pagina op de website te 

benaderen in het hoofdmenu en is qua 

vormgeving aangepast aan de stijl van 

de website (nieuwe achtergrond en 

logo).  

Het forum blijft alleen voor leden 

toegankelijk en daarvoor moet je een 

inlognaam en wachtwoord hebben. Het 

beheer en het autoriseren van de 

ledenadministratie gebeurt door 

Annemieke en/of Anne. 
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Nieuw: De zoekfunctie is beschikbaar en kan op elke 

pagina worden gebruikt. Na het intypen van het 

onderwerp komt er een overzicht met de pagina’s 

waarop de zoekresultaten te zien zijn. 

Voor het zoeken van foto’s kun je zowel een naam als 

een nummer intypen. 

In de fotogalerij zijn foto’s opgenomen van het lopende 

jaar en de afgelopen vijf jaren.  

De overige foto’s zijn in het archief opgenomen. Anne 

en Annemieke beheren het archief.  

Via info@regenboogkussens.nl kan er een aanvraag 

gedaan worden voor de oudere foto’s. 

 

 

 

 

 

 

Nieuw: Het gastenboek is onderdeel van de website 

geworden en heeft iets meer functionaliteiten dan de 

eerdere gebruikte Guesttool. Ons gastenboek is te 

vinden op de webpagina Contact.  

 

 

Zoekfunctie 

Er was een nadrukkelijke wens om, met 

name foto’s, te kunnen zoeken in de 

fotogalerij. 

 

Gastenboek  

Op de eerdere website werd gebruik 

voor het gastenboek gemaakt 

‘Guesttool’. Ik heb geprobeerd om deze 

tool te importeren in de nieuwe website 

maar de gebruikte technologieën 

verschillen te veel van elkaar. 
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Nieuw: Op de website wordt per kwartaal een externe 

nieuwsbrief gepubliceerd.  

Alle website bezoekers kunnen deze dus ook inzien. 

Hiermee willen we de Regenboogkussens promoten en 

zijn we ook toegankelijk(er) voor donaties, mensen die 

mee willen doen etc.  

Deze externe nieuwsbrief wordt uiteraard ook aan alle 

leden verzonden.   

Website bezoekers en leden kunnen zich aan, - of 

afmelden voor onze nieuwsbrief. De interne updates 

(berichtjes) worden door Anne, vanuit e-mailprogramma 

dat bij het dashboard van de website hoort, verstuurd. 

Iedereen kan hiervoor input aandragen.  

 

Nieuw: We hebben de flyer van de Regenboogkussens 

en de visitekaartjes als pdf-bestand op de pagina van 

de nieuwsbrief geplaatst. We doen een beroep op de 

website bezoekers om ons te helpen de 

Regenboogkussens te promoten. Daarvoor kunnen ze 

een flyer en/of visitekaartje downloaden.  

 

 

 

Social Media  

De Regenboogkussens heeft ook op Facebook een eigen 

pagina. Deze wordt onderhouden door Marijke. Heb je input 

voor deze pagina dan kun je die sturen aan 

Marijke@regenboogkussens.nl 

Op deze pagina kun je altijd de meest recente gemaakte 

Regenboogkussens terugvinden.  

Neem ook daar een kijkje.  

We hebben tevens een beperkte Pinterest site.  

Volgend jaar onderzoeken we of en hoe we ons nog beter 

kunnen profileren binnen de diverse Social media tools.  

 

 

 

Nieuwsbrieven & Flyers 

In het verleden zijn er diverse 

initiatieven geweest voor het opstellen 

van een algemene (externe) 

nieuwsbrief. De interne nieuwsbrieven 

(berichten) werden met behulp van een 

speciaal programma door Marga en 

Tineke verzonden. 

mailto:Marijke@regenboogkussens.nl
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We hopen met de nieuwe website nog nadrukkelijker de aandacht te vestigen op onze werkwijze, wie we 

zijn, wat we doen en vooral waar we samen voor staan: 

 

Breng kleur in het leven van mensen waar het even niet zo goed mee gaat 

 

Heb je suggesties voor de website, wil je input leveren voor de nieuwsbrief, wil je jezelf graag voorstellen 

als vrijwilligster, wil je meedoen met ons, wil je doneren en/of sponsoren of wil je gewoon even een 

berichtje achterlaten. Alles kan! Stuur dan een e-mail aan info@regenboogkussens.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor iedereen hele 

fijne Feestdagen en 

een Geweldig  

Goed 2021! 

 

 

 

Een nieuw jaar met een nieuw ‘gezicht’ 
 

Ik ben Annemieke (61) en ben al 24 jaar gelukkig met Anne. We kennen elkaar van 

het bedrijf waar we tot vorig jaar ook samen gewerkt hebben. Met de sterke 

opkomst van de computers in de jaren ’80 heb ik me laten omscholen tot 

beheerder informatiesystemen. Mijn interesse en plezier in het werken met 

computers is ooit daar begonnen en is er nog steeds. 

Toen Anne de rol van coördinator op zich had genomen zag ik tegelijk een leuke nieuwe uitdaging 

voor mezelf; een nieuwe website waar alles op één plaats voorhanden is. Omdat ik op de 

achtergrond alles bij elkaar heb gebracht weet ik inmiddels ook hoe het hele proces van de 

aanvragen tot het realiseren van een Regenboogkussen werkt.  

Als het nodig is, kan ik dus bijspringen en Anne helpen. 

Voor mijn beheerstaken heb ik mijn zoon Ruben als back up weten te strikken; wat ik kan, kan hij 

nog veel beter. 

Ik handwerk ook graag. Ik heb heel veel gebreid. De laatste jaren haak ik knuffels die ik weggeef 

aan goede doelen. Ik heb Anne natuurlijk zien borduren voor de Regenboogkussens en ik kan niet 

anders zeggen dan dat ik het heel mooi initiatief vind. Ik ben dan ook trots dat ik op de achtergrond 

daaraan mag bijdragen. Ik hoop met onze website het doel van de Regenboogkussens nog 

nadrukkelijker onder de aandacht van meer mensen te kunnen brengen.  Annemieke 

mailto:info@regenboogkussens.nl

