Reacties op de quilt
De T-shirtquilt voor Emma, de vriendin van Dennis.
Deze quilt is 2,40 x 2.10 mtr. Hij moest king-size worden, Dennis maat. Dat was duidelijk, hij was 2.05
mtr lang.
Er zijn t-shirts in verwerkt en stukken en logo’s van bedrijfskleding. Ook persoonlijke dingen zoals een
zonnebril-koord, een logo van een muts ed.
Als zijn vrienden de quilt bekijken zullen ze steeds nieuwe dingen zien en herkennen en dat was de
bedoeling.
In de achterkant zijn ook wat persoonlijke kledingstukken verwerkt zoals o.a. een stuk van een
zwemshort en een deel van een stropdas.
Het was goed om deze quilt te maken. Op 3 augustus 2008 komt Emma hier op bezoek en de 12e
augustus neemt ze hem mee naar Australië
Hallo Ariane
wat een lieve reacties heb je ontvangen over de memory quilt. Ik denk dat na al die mailtjes je er toch
anders tegenaan kijkt. Je bent behoorlijk nuchter denk ik zo, maar misschien besef je nu pas dat het
toch iets heel dierbaars is geworden die quilt. Misschien moet je bij de foto van de quilt, die je
natuurlijk gaat inplakken, de reacties die je ontvangen hebt, er bij doen ...voor later ! hartelijke groeten
Willy
zo gezegd en zo gedaan.

Hallo Ariane,
Ook van mij dikke, dikke complimenten voor je Affo.
Ik vraag me af hoe Emma daar gaat op reageren, zo'n persoonlijke
fijne herinnering aan je zoon.
Het worden zeker ook nog moeilijke momenten, quilt afgeven waar je
zelf toch ook een band mee hebt. Sterkte voor zondag hé!
http://tinyurl.com/6ztucr en uitklikken.
Sloppel Yvonne
Afgelopen week, toen ik het verjaardagslapje voor Inge bij Ariane heb
afgegeven, heb ik de quilt in levende lijve mogen aanschouwen. Dan is
ie echt veel mooier als op een foto. Echt een family heirloom om het zo
maar eens te zeggen.
Emma zal er vast erg blij mee zijn (ze moet wel, want anders.....) Ik
wens jullie met Emma van af deze plek al vast een fijne tijd.
Joke J.
http://uk.ph.groups.yahoo.com/group/Quiltkletsers/photos/view/8c7e?b=43&m=f&o=0 en next, Ariane,
hier word ik helemaal stil van.....dit zal veel losmaken bij zijn vriendin, heel bijzonder. Het is als een
afscheid, zo'n quilt maken van zijn T-shirts, als een soort rouwproces, knap dat je het aankon.
Shirley
Hoi Ariane,
Dank je wel. Jouw quilt voor Emma is schitterend en ontzettend knap dat je hem gemaakt hebt.
Sterkte met het bezoek en alle herinneringen die dat zal oproepen. En ook wat plezier, hopelijk!
groetjes uit Brisbane,
Linda
http://www.goingtobrissy.blogspot.com/ http://q-linda.blogspot.com/
Hallo Ariane,
Wat een prachtige quilt, ik werd er even stil van. Wendy Vosters
Ariane, de memory quilt is mooi geworden. Lijkt me nog moeilijk om weg te
geven. Maar je hebt het natuurlijk wel met dat doel gemaakt. En tijdens het
maken de Tshirt lapjes door je handen laten gaan.
Dineke

Ariane, wat een prachtig idee, om zoiets te maken. Hoop dat de vriendin er blij mee is. Stukje
verwerking, weet dit uit ervaring.....
Diny
Ariane, wat heb je dat mooi gedaan! Ik heb er vol bewondering naar gekeken, ook naar de achterkant.
Wat een werk moet dat zijn geweest en wat een bevrediging. Dit zal zeker geholpen hebben bij het
verwerkingsproces en een leeg gevoel nu is heel begrijpelijk. Dat heb ik al na het voltooien van een
'gewone' quilt, dus met zo'n emotievolle quilt helemaal.
Mooi met die kleuren uit de zee, zal helemaal je zoon zijn. En zijn vriendin is er vast erg blij mee, hoe
moeilijk het vast ook voor haar zal zijn.
Veel plezier met haar bezoek.
Marjon
Hi Ariane,
Wat een prachtige quilt heb je gemaakt. De voorkant zo persoonlijk en
mooi bij elkaar gezet, en de achterkant is ook geweldig, vooral met het
zee verhaal erbij. En zo snel gemaakt. Ik kan me voorstellen dat je hier
even van moet bijkomen en je wat leeg voelt. Maar de ontvangster zal er
vast erg blij mee zijn.
groetjes, Marloes
Wat een prachtige quilt, Ariane. Emma zal er heel erg blij mee zijn. Ik
vind het geweldig dat je dit hebt gedaan. Heel ontroerend.
Groetjes,
AnitaG

Heb net nog wel wat foto's bekeken: ik ben onder de indruk van de
quilt van Ariane. Wat een prachtig idee en wat heb je dat mooi gedaan.
Echt een hele bijzondere herinnering.
Groetjes vanuit Frankrijk,
Tournesol
Hallo Ariane,
Je quilt is prachtig geworden en heel bijzonder. Ik kan me heel goed voorstellen dat je een leeg gevoel
hebt. Dat zal Zondag snel over zijn. Veel plezier met elkaar.
vr groeten,
Pat
Hoi Ariane,
Wat is de memoryquilt mooi geworden. Zowel de voor- als achterkant.
Groetjes
Caroline

prachtig ariane
groetjes petra
@ Ariane, ik kan me indenken dat er een leeg gevoel overblijft nu.
Het is zeker net alsof je een groot hoofdstuk van een boek hebt
uitgelezen. Maar er gaat geen deur dicht zonder dat een andere weer
open gaat. Alleen lastig, dat dat meestal eerst achteraf te beseffen
valt. Maar de quilt is in ieder geval geweldig geworden.
Christiane
Ariane
Ik ben het met de anderen eens dat de quilt voor je schoondochter erg mooi
geworden is...een prachtige herinnering.
Anita van der Es

Hoi Ariane,
Ik heb net de computer pas weer aangezet, dus vandaar een wat late
reactie op jouw memoryquilt. Hij is prachtig en ik kan me goed
voorstellen dat je nu met een leeg gevoel zit. Was het af en toe ook
niet heel moeilijk om er aan te werken, vooral als zijn T-shirts door
je handen gingen? Ik denk ook, net als de meeste anderen, dat Emma er
erg blij mee zal zijn, want het is natuurlijk wel een heel tastbare
herinnering aan haar vriend. Nogmaals Ariane, ik vind de quilt geweldig
en jou ook!
Groetjes,
Inge uit Eindhoven
Ariane, je memoryquilt is práchtig! Mooie kleuren heb je bij elkaar
gebruikt! Tjee, en de achterkant is ook al zo mooi. Wat lief dat je zelfs
dáár aan gedacht hebt.
Marjon de Haas
Hoi Ariane,
Ik heb vanmiddag ook meteen gekeken, en ik vind hem ook prachtig. Heel
bijzonder, dierbaar en persoonlijk. Emma zal er zeker blij mee zijn!
Groetjes
Hilde
Ariane,
Hij is ontroerend mooi geworden, je memory-quilt. Vind het fantastisch
van je, dat je dat voor Emma gedaan hebt. Je mag trots op jezelf wezen.
Tot gauw,
Groetjes, Marjolein.
Hoi,
Donderdag heb ik de quilt in het echt gezien en ik moet het gewoon effe
kwijt.. HIJ IS ECHT PRACHTIG geworden. De voorkant is heel kunstig gedaan
met die rekbare stoffen - de kleuren zijn heel erg mooi en goed gekozen. De
achterkant is heel mooi bij elkaar passen met hier en daar een moondance
blok. De driehoeken maken het tot een geheel...
Het is echt een quilt om trots op te zijn hoor.. En Emma zal dat ook zeker
zijn...!!
groetjes
Ingrid
Ariane, ik denk dat er veel oh's and ah's ,beautiful !! amazing !! te horen zullen zijn als Dennis zijn
vriendin deze speciale quilt zal laten zien aan hun duikersvrienden. De quilt zal heel veel
herinneringen oproepen..
Ik kan me voorstellen dat het leeg gevoel acher laat. Ik weet zeker dat er daarginds foto's zullen
worden gemaakt. Werkelijk heel speciaal. groetjes Willy
Hoi Ariane,
Wat mooi.....en ik kan me voorstellen dat je nu een leeg gevoel hebt.
Emma zal het vast waarderen lijkt me.
Hartelijke groetjes Lapineke
Wil dit zeker beamen. Hij is schitterend.
Loes uit de hw.
Hallo Ariane
Ik ben tegenwoordig niet zo scheutig met complimentjes, maar moet nu
toch echt even schrijven, dat ik je quilt prachtig vind, zowel de
voorkant als de achterkant. En dat je nu een beetje leeg gevoel hebt,
kan ik me heel goed voorstellen....
Groetjes uit smoorheet Parijs van Marie-Therese

Hallo Hermie en Ariane,
heb net gelijk jullie werken bewonderd.....wat een leuke en persoonlijke quilt Ariane.

Ariane daar word ik stil van.
Cilia
Hallo Ariane,
Daar word ik even stil van. Er zullen bij het maken wel enkele traantjes
gevallen zijn. Er schiet je dan weer zoveel door het hoofd. Het is een
prachtige quilt geworden. Mijn complimenten.
Groetjes Hermie

Hallo Ariane, Wat gek , je mail heb ik niet gekregen. Maar wel de foto van je quilt gezien. Daar
wordt ik stil van. Supergeweldig! Denk voor jou ook een stukje meegewerkt heeft aan het begin
van verwerken?
Groetjes Ansje
Ariane, fantastisch gewoon, heel erg mooi en best een goed idee, het zou best wel eens te heftig
kunnen worden om de shirts als blikvanger te hebben. Daarbij, nu kan ze er ook lekker onder
kruipen en de “achterkant” naar boven leggen. Heel goed gekozen, compliment! En ik kan me
voorstellen dat het nu een beetje leeg voelt, het is toch wel een heel speciaal project.
Groetjes Marja
Hoi Ariane,
Heb nog helemaal geen mail gestuurd naar jou! Foeiii!
Maar nu dus wel en omdat ik je wil vertellen dat je quilt voor Emma zo mooi is geworden!
Wat moet dat soms moeilijk voor je geweest zijn, om al die t-shirts door je handen te laten
gaan...
Voor Emma is dit een heel tastbare herinnering, ik wens je veel sterkte met het geven, zal best
moeilijk zijn om hem uit handen te geven.
Groetjes,
Laura

