
 

 

Troostdoosje  

Een troostdoosje, wat is dat eigenlijk? Met een troostdoosje geef je iemand een 

compliment, je zegt iets leuks of steekt iemand een hart onder de riem. Dit doe je 

door een klein tekeningetje in een doosje.  

 

Stap 1 

Denk eerst goed na over jouw boodschap: 

wat wil je vertellen of laten zien? Denk 

erover na waarmee je iemand die nu heel 

alleen is, blij kan maken.   

Stap 2 

Verzamel eerst wat je allemaal nodig hebt 

voor deze opdracht: 

- luciferdoosje – tekenpapier - grijs potlood - 

pen/fineliner - stiften/potloden – schaar – 

lijm – eventueel foto’s/tijdschriften 

Stap 3 

Maak eerst een achtergrond. Dit kun je doen door te tekenen, maar ook door een 

foto uit een tijdschrift te knippen. Plak deze achtergrond in je doosje. 

Stap 4 

We gaan nu schouders tekenen. Dit kan gewoon een eenvoudige vorm zijn. (zie de 

voorbeelden hierboven). Je kunt bijvoorbeeld je lievelingskleren namaken of zelf iets 

verzinnen. Knip de schouders uit. Zorg ervoor dat er ruimte zit tussen de achtergrond 

en je schouders. Je kunt dit doen door een stukje dubbelzijdig plakband te plakken, 

maar ook door gewoon een strookje papier om te vouwen en erachter te plakken.  

Stap 5 

Nu ga je aan de slag met je hoofd. Dit mag je tekenen, maar je kunt er ook voor 

kiezen een hoofd uit een tijdschrift of foto te knippen. Knip je hoofd vervolgens uit en 

plak het je doosje. Zorg ervoor dat het hoofd hoger ligt dan de schouders (dit kun je 

doen door twee stukjes dubbelzijdig tape op elkaar of een langere strook papier) 

Stap 6 

Nu is het tijd om de boodschap door te geven. Maak een tekstballon en schrijf met 

duidelijke letter je korte boodschap. Knip de tekstballon uit en plak deze weer een 

stukje hoger dan het hoofd (3 stukjes dubbelzijdig tape of nog langere strook papier) 

Je doosje is nu klaar! Om het helemaal af te maken mag je de 

buitenkant ook nog versieren.  Schrijf op de achterkant in ieder 

geval je naam, zodat de mensen die jouw doosje ontvangen 

weten wie dit voor hen gemaakt heeft.  

Heel veel succes! 

Je mag het troostdoosje opsturen naar: Present Woerden, p/a Van 

Loonstraat 1B, 3441AL Woerden.  

Gewoon door de bus doen mag natuurlijk ook 


