
                Troostkleden            

 
Atelier De Bonte Vos stelt zich ten doel 
liefdevol uitgezochte familiefoto´s te printen op 
stof en te formeren tot één geheel in de vorm 
van een troostkleed, en wel een 
herinneringskleed of familiekleed.                                                      
Deze kleden zijn kleurecht en wasbaar.                                                                                                               

De herinneringskleden worden gemaakt voor 
jonge kinderen waarvan de vader of moeder, 
de broer of de zus overleden is.  

De familiekleden worden gemaakt voor 
kinderen en volwassenen, die ernstig ziek zijn 
of zelfs mogelijk op korte termijn sterven.                                                             

                                                                                                     

 

Een herinneringskleed waarop het kind kan 
spelen of waaronder het kan liggen, 
herinneringen ophalend aan de overleden 
persoon met alle gevoelens van verdriet en 
rouw, maar ook blijheid en geluk, die naar 
boven komen.   

Een familiekleed waaronder een kind of een 
volwassene kan liggen, gesteund door en zich 
koesterend aan beelden van familieleden, 
misschien de hond of de poes, vrienden, 
letterlijk en figuurlijk verwarmd door alle  
mensen die van hem of haar houden.                                                                                                                 

De troostkleden zijn doorgaans 1,50m x 2.00m.                                                                                   
Deze kleden worden voor de belanghebbenden 
kosteloos vervaardigd.   

     

De stichting is volledig afhankelijk van donaties 
om deze troostkleden te creëren.                                                                                                                                               

                                                                                                                                      
Mocht u  het werk van Atelier De Bonte Vos 
een warm hart toedragen en willen steunen, 
dan kunt u doneren op bankrekeningnummer                                                      
NL 84 ABNA 0839 0098 60                                                    
t.n.v. Stichting De Bonte Vos.                        



                        Ik ben Joke Bakker-Vos 

 

 

 

Naast de bijzondere plaats in de familie als 
partner van mijn man, moeder van 4 volwassen 
kinderen en oma van 5 kleinkinderen heb ik 
een zeer inspirerende taak gehad in de 
fysiotherapie, de pleegzorg en de integratieve 
kinderpsychotherapie.                      

 

 

Ik heb diep ontzag gekregen voor de kracht 
binnen kinderen en volwassenen ondanks en 
misschien ook wel dankzij alle pijn, verdriet, 
angst en eenzaamheid, die zij hebben 
doorgemaakt. 

Dit heeft geleid tot verbreding en verdieping 
binnen mijn werk ter begeleiding van kinderen, 
jongeren en volwassenen met traumatische 
gebeurtenissen in hun leven.                                                                                                                      

Inmiddels heb ik mijn werkzame leven achter 
me gelaten en ben ik sinds 2016 
gepensioneerd.  

In 2018 heb ik gekozen om wederom kinderen 
en volwassenen te steunen en wel middels 
troostkleden.                                                                                

Ons praktijkgebouw heeft een nieuwe functie 
gekregen.  

Hierin huist nu het Atelier De Bonte Vos waar 
deze troostkleden worden gecreëerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

                                                                                             

                                                            

 

                                                              
Atelier De Bonte Vos                                                     
Joke Bakker-Vos                                                     
Ulftseweg 98a, 7064BG te Silvolde                             
Tel. 0655714681/0315-328501                                                                   
E-mail: info@debontevos.nl 
www.debontevos.nl                                                                                            


