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Nieuwsbrief 

 

 

  

Hallo allemaal 
 

Het eerste kwartaal 2021 zit er alweer op. En ondanks de 

vervelende en lastige corona tijd, kan ik niet anders 

zeggen dan dat we met de Regenboogkussens een goede 

start hebben gemaakt in 2021.  

 

De eerste coördinatietaken zitten erop. Met hier en daar 

nog een klein puntje op de ‘i’, is het heel fijn om te zien 

dat we toch een aantal mensen alweer blij hebben 

kunnen maken met een Regenboogkussen.  

Ik heb inmiddels, mede door de hulp van o.a. Tineke, 

mijn draai weten te vinden. Het valt gelukkig allemaal wel 

mee en dat komt omdat iedereen nog steeds enthousiast 

is om mee te doen en zich ook houdt aan de afgesproken 

werkwijze. Heel fijn       . 

 

Vanaf de volgende nieuwsbrief komt er een rubriek  

 ‘Mag ik jullie even voorstellen aan…”, waarin jullie kennis 

kunnen maken met een plaatselijke handwerkwinkel.   

Dat is voor deze nieuwsbrief, als gevolg van corona, nog 

niet gelukt maar de voorbereidingen hiervoor zijn in volle 

gang. Wat in het vat zit verzuurt niet zullen we maar 

zeggen. Neemt niet weg dat er wel een aantal andere 

initiatieven zijn ontplooid en beschreven bij het onderdeel 

“Extra aandacht voor onze Regenboogkussens”.  

 

Daarnaast ben ik erg blij te zien hoe actief Marijke onze 

Facebookpagina bijhoudt en wil ik jullie een kleine 

impressie geven van ons bezoekje aan het textielmuseum 

in Tilburg (medio 2020).  

En daarmee is deze nieuwsbrief alweer aardig gevuld.  

 

Blijf allemaal gezond en laten wij met naald en draad met 

elkaar verbonden blijven.  

Heel veel leesplezier. 

 

Hartelijke groeten 

Anne 

 

 

 

 

 

 

Onze kengetallen: 

116 leden, 1 nieuw actief lid,  

2 nieuwsbrief aanmeldingen 

Ons 15-jarig bestaan is in oktober 2021 

971 Regenboogkussens gemaakt  

Minimaal 4855 borduurlapjes 

386 volgers, 403 likes op Facebook 

9266* berichten op het Forum  

*er is opgeschoond 
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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 2021 
 

In 2021 zijn er 6 Regenboogkussens gemaakt en er zijn er nog 4 onderhanden. 

We heel blij zijn dat we deze mensen allemaal een klein steuntje in de rug hebben mogen geven met 

een persoonlijk Regenboogkussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanpassingen website: 
De volgende aanpassingen zijn gedaan: 

1. De banner (hoofdmenu) met afbeeldingen verandert elke eerste van de maand.  

We willen daarmee ook de foto’s uit het archief zichtbaar maken.  

2. Het is niet meer mogelijk om het forum van de Regenboogkussens via de website te benaderen.  

Voor leden is het forum te benaderen via de link https://regenboogkussens.actieforum.com/portal 

Motivatie voor deze wijziging is als volgt: we willen graag de nieuwe leden eerst persoonlijk 

welkom heten. Mensen kunnen zich wel aanmelden via de website om mee te doen.   

De e-mail die dan verzonden wordt gaat automatisch naar Tineke. Zij neemt dan contact met de 

aanmelder en na een telefonische intake krijgt de aanmelder een link naar het forum om een eigen 

account aan te maken. We willen deze procedure graag in stand houden. Het forum is een 

besloten gedeelte en alleen toegankelijk voor de leden van de Regenboogkussens. Om privacy 

redenen willen we voorkomen dat website bezoekers op het forum een account kunnen aanmaken 

en gegevens inzien die niet voor hen bedoeld zijn.  

3. De mobiele versie van de website voor de smartphones is aangepast naar een meer leesbaar 

formaat. 
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Extra aandacht voor onze Regenboogkussens: 
De Regenboogkussens hebben we extra onder de aandacht gebracht door: 

 

Publicatie door Liesbeth bij de vereniging Merkwaardig (website voor merklappen) 

 

Liesbeth heeft een geweldig leuk artikel geschreven voor het clubbald van “Merkwaardig”  

Wil je weten wat ze geschreven heeft, kijk dan op haar eigen website: 

http://groetenuitgauchin.blogspot.com/2021/02/onderdeel-van-een-groter-geheel.html 

Wil je de site van de merklappen bekijken klik dan op onderstaande link:  

https://merklap.nl/nieuws/ 

 

Bekendmaking bij familie, vrienden en kennissen 

 

Anne heeft een e-mail gestuurd met daarin een korte uitleg over wie we zijn, wat we doen en waar ze 

meer informatie kunnen vinden over de Regenboogkussens. Lijkt je dit ook een leuk idee? Hieronder de 

tekst die Anne daarvoor gebruikt heeft.  

 

Hallo allemaal 

Ik stuur jullie deze mail omdat ik graag 'de Regenboogkussens' onder jullie aandacht wil brengen.  

Sinds kort heb ik, naast het borduren zelf, ook de rol van coördinator op me genomen en daar hoort ook 

een actieve PR-taak bij.  

Ik hoop dat jullie even de tijd willen nemen om in ieder geval deze mail, en als je het leuk vindt onze 

website, te lezen. De Regenboogkussens heeft als doel om mensen waar het even niet zo goed mee gaat 

letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug te geven. Dit doen wij door een op 

maat gemaakt persoonlijk kussen voor die persoon te handwerken.   

De groep bestaat sinds 2006 en bestaat uit zo’n 100 vrijwilligsters die, geheel belangeloos en in hun vrije 

tijd, lapjes borduren en/of een kussenhoes maken met behulp van quilttechniek. 

En hoe leuk zou het nu zijn als jullie ons een steuntje in de rug zouden geven….. 

Dit kan heel eenvoudig door: 

• Een aanvraag in te sturen voor een persoonlijk Regenboogkussen voor iemand die het nu even lastig 

heeft (zie website) 

• De bijgevoegde flyer te printen en ergens op te hangen om zo ook bij anderen onder de aandacht te 

brengen 

• Een financiële bijdrage te doneren op onze bankrekening NL77 INGB 0000 413988 t.n.v. Anne de 

Vocht (bij mededelingen graag donaties Regenboogkussens vermelden) 

•  

Wil je meer weten? Kijk dan op  https://www.regenboogkussens.nl/ 

http://groetenuitgauchin.blogspot.com/2021/02/onderdeel-van-een-groter-geheel.html
https://merklap.nl/nieuws/
https://www.regenboogkussens.nl/
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Publicatie in het clubblad van onze bridgeclub  
 
Er is aan de leden van onze bridgeclub gevraagd een artikeltje te schrijven voor het clubblad.  

Anne en Annemieke hebben daar het volgende voor geschreven.  

…. natuurlijk missen we het bridgen. Allereerst om het spel zelf maar vooral ook het ‘praatje aan 
tafel’. Weten hoe het met iedereen gaat, belangstelling en betrokkenheid voor en bij elkaar is een 
zeer prettige charme dat dit spel nog meer biedt. Onze bridgeclub is hierin een prachtig mooi 
voorbeeld!  
Om het gemis aan sociale activiteiten een invulling te geven, hebben we onze aandacht verlegd 

naar onze andere hobby’s; Anne borduurt heel graag en Annemieke vindt het o.a. leuk om achter 

de computer te zitten en de nieuwste ontwikkelingen te volgen. Dit bleek een prima match voor de 

gevraagde rol van coördinator voor ‘de Regenboogkussens’.  

Daar vertellen we graag wat meer over: 

Regenboogkussens zijn kussens, gemaakt voor mensen die in een moeilijke periode in hun leven 

zitten. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Met een regenboogkussen hopen wij wat kleur in 

hun leven te brengen. Vanaf januari dit jaar zetten we ons wat meer actief in voor dit mooie 

(particuliere) initiatief. Anne coördineert de afhandeling van de aanvragen en Annemieke heeft een 

nieuwe website gebouwd met alles wat daarbij komt kijken. Geweldig leuk om te doen en samen 

met zo’n 115 vrijwilligsters is het waardevol iets bij te kunnen dragen aan het welzijn van anderen. 

Met naald en draad verbonden met elkaar!  

Wil je meer weten? Kijk dan op www.regenboogkussens.nl 

 

Social Media - Facebook: 

  
 

Marijke is heel actief in het actueel houden van 

de facebook pagina van de Regenboogkussens.  

Zo heeft ze diverse onderwerpen van de website 

op een hele leuke manier onder de aandacht 

weten te brengen en zijn de laatst gemaakte en 

overhandigde Regenboogkussens direct terug te 

vinden op deze pagina. 

Aan de reacties van de volgers te zien is de 

waardering hiervoor enorm. Hoe leuk is dat! 

Een extra bedankje is dan ook prima op z’n 

plaats in deze nieuwsbrief. 

DIKKE DANKJEWEL MARIJKE 

http://www.regenboogkussens.nl/
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Op bezoek bij het Textielmuseum in Tilburg: 
 
We hebben allemaal wel een lijstje met ‘dingetjes’ die je nog graag een keer wilt doen.  

Op ons lijstje stond o.a. een bezoekje brengen aan het Textielmuseum in Tilburg. Zogezegd zo gedaan.  

 

Allereerst waren we onder de indruk van het 

gebouw waarin het museum was 

ondergebracht. Een mooi oud pand, 

gemoderniseerd. De sfeer van het gebouw 

ademde nog het harde en ambachtelijke werken 

uit van de plaatselijke textielarbeiders. 

 

Het leuke is dat je direct bij de oude 

weefgetouwen terecht komt. Er is iemand 

aanwezig die vol enthousiasme zijn kennis met 

je wil delen.  De oude machines zijn werkelijk 

indrukwekkend en nog leuker was het te zien 

hoe ze nu nog ‘aan het werk’ waren.  

 

 

             https://www.textielmuseum.nl 

 

 

 

https://www.textielmuseum.nl/
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Omdat de interesses in handwerken voor ons niet hetzelfde zijn, besloten we al snel dat ieder haar eigen 

weg door het museum zou bewandelen. Anne is echt meer van het borduren en Annemieke is meer van 

de het breien en haken. Het museum had wat dat betreft echt voor ons beiden heel veel te bieden.  

Waar we allebei wel erg van onder de indruk waren, was het damasten (tafel)laken en de gevulde 

linnenkasten. In de vorige eeuw een prachtig pronkstuk van de (rijkere) huiskamers.  

Het intensieve productieproces van het damasten laken, de theedoeken, en servetten heeft ons 

verbaasd. Zo ontzettend veel arbeidsintensieve handelingen die nodig waren om één product te 

maken…. dat kunnen we ons nu nog amper voorstellen in deze tijd.  

Alhoewel, het maken van een Regenboogkussen vraagt ook veel ‘handwerk’         

 

Wat ons ook heel erg interesseerde was het Textiel Lab: 

“In het Textiel Lab zijn dagelijks vakmensen aan het werk te zien, samen met studenten, ontwerpers en 

kunstenaars. Deze bijzondere samenwerking leidt tot verrassende designproducten, nieuwe technieken 

en kunstwerken. Uiteraard allemaal van textiel. Als bezoeker ben je getuige van het gehele proces, van 

schets tot eindproduct.” 

Het was een geweldig leuke ervaring. En wat we altijd doen aan het eind van een museumbezoek is 

natuurlijk even naar de museum shop. En daar vonden we een geweldig mooi boek, Levensdraden – 

Clare Hunter, waar we graag in de volgende nieuwsbrief iets over schrijven.  

 

Heb je nu zelf ook een leuke culturele handwerk-ervaring (boek, theater, film, museum etc.) en wil je die 

graag met ons delen, stuur dan een e-mail aan info@regenboogkussens.nl zodat we die de volgende 

keer in de nieuwsbrief op kunnen nemen. Zou leuk zijn! 

 

 

 

 

Tot slot 

Als leuke afsluiter kunnen we melden dat we € 250,= aan donaties hebben mogen ontvangen!  

 

We wensen iedereen een vrolijk en gezellig Pasen toe.  

Met veel gezelligheid, een beetje zon, fijne 

handwerkmomenten en vooral goede gezondheid.  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni 2021.  

 

https://goo.gl/maps/eVVbzExEDqUXGZuR6
mailto:info@regenboogkussens.nl

