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Het mocht weer! Bij elkaar komen en met elkaar werken aan Droomdekentjes.
Studente Kiana Bijleveld maakt een sfeer impressie van de zaterdag. 
Klik op de link en bekijk HIER haar prachtige filmpje. 

Het geeft mooi weer hoe zo'n ontmoetingsdag eruit ziet. Je kletst, deelt
ervaring, raakt geïnspireerd, doet nieuwe contacten op. Je mocht stoffen
meenemen, je kon een prijs winnen in de loterij, je kreeg informatie over het
maken van een Mini Droomdekentje.  En dan weet je ook dat je bijdraagt aan
iets moois! Wat wil je nog meer. 

Ook dit jaar was er weer een facebook-live die maaksters konden volgen of
later nog eens terug kijken. Wij vonden het bijzonder geslaagd. Volgend jaar
organiseren we het weer, maar dan mogelijk op vrijdag en zaterdag. 
Hopelijk ben jij er dan ook weer bij!
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Patroontjes en meer... op de website 
Het begin is er... als je op de maakterpagina op de website klikt kun je allerlei
nuttige informatie vinden. In de linkerkolom staat een knop met informatie over
de Mini Droomdekentjes. Een stukje verder naar beneden ' leuke
patroontjes downloaden' en hopelijk worden dat er nog veel meer. Ook de
inleverbon kun je nu dowloaden zodat je er zelf in kunt typen en hem opslaan
in je eigen computer. Dit vind je in de middelste kolom.

Mini Droomdekentje in het Amphia te Breda
In het Amphia ziekenhuis krijgen de kinderen op de afdeling Neonatologie
voortaan één van onze prachtige Mini-Droomdekentjes. Het allereerste Mini-
Droomdekentje werd uitgereikt aan Rover, een prachtige en dappere kerel! 
Rover werd geboren met 29 weken, en ondertussen is hij alweer 36 weken. Op
de foto zie je hoe zijn lieve moeder precies het Mini-Droomdekentje dat het
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beste bij hem past voor hem uitzoekt. Op de andere foto's zie je hoe Medisch
Pedagogisch Zorgverlener Debbie Vermeulen Rover liefdevol instopt, en
natuurlijk zie je ook Rover zelf, hij is heerlijk aan het genieten.

Maaksters willen jullie hier op letten!!!!
Het gebeurt echt nog steeds. Met enige regelmaat komen we spelden tegen
vlak voordat het droomdekentje wordt ingepakt in de doos. Soms zelfs krijgen
we een berichtje uit het ziekenhuis dat ze daar een speld vonden in een
Droomdekentjes. Willen jullie hier alsjeblieft op letten?!

Volg je ons al op de socials?
De Regenboogboom en de droomdekentjes zijn actief op een aantal social media. 
Op Instagram kun je ons vinden onder @deregenboogboom 
Ook op Facebook, LinkedIn en Twitter zijn we actief. 
We vinden het niet alleen fijn maar het helpt ons werk als je ons volgt en onze
berichten deelt.

Ken jij een vrijwilliger van de Regenboogboom of Droomdekentjes die nog geen nieuwsbrief ontvangt 
of ontvang jij een nieuwsbrief tweemaal? Stuur dan een e-mail 

naar info@regenboogboom.nl en wij zullen het z.s.m. oplossen. Deze nieuwsbrief mag je ook gerust
doorsturen naar een collega-droomdekenmaakster. Copyright © 2020 De Regenboogboom, All rights

reserved.  
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