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Educatieve illustraties & animatie
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Een illustratie wordt vaak een stuk ‘echter’ als er een stukje van de
werkelijkheid in is verwerkt. De haardracht, de kleding, de houding,
de gezichtsuitdrukking. De details maken het verschil of iets
aanspreekt of niet. Ik let daar altijd op en geniet van dat
creatieproces. Voeg daarbij mijn herkenbare stijl en dan krijg je een
‘echte’ Mary Welter.

Werken in opdracht? Deadlines? Ik ben door de wol geverfd als
voormalig communicatieadviseur. In oktober 2021 heb ik de stap
gezet naar mijn eigen illustratiebedrijf Mary Welter illustraties.
Ik heb een aanvullende grafische vormgeving en een opleiding
illustreren gevolgd. Kan ik iets voor je betekenen?



Koning Lodewijk de 16e met koningin

Marie Antoinette in Versailles.

Klik hier voor de animatie.

https://youtu.be/c0CN_oTFphw
https://youtu.be/c0CN_oTFphw
https://youtu.be/c0CN_oTFphw


Hoe werkt Mary Welter illustraties?

1. Illustratie opdracht

We maken vrijblijvend kennis. Jij vertelt mij over je ideeën, project

of verhaal. Je geeft aan wat je voor ogen hebt en wat je wilt

bereiken.

2. Afspraken

Op basis van je wensen, stuur ik je een offerte. Als je akkoord gaat

met de offerte maken we afspraken onder andere over de planning.

3. Schetsen

Ik ga aan de slag met jouw info. Ik maak grove proefschetsen.

We bespreken dat samen. Ik pas aan waar nodig en maak

gedetailleerde proefschetsen.

4. Illustratie maken

Ben je akkoord met de proefschetsen? Dan werk ik ze verder

digitaal uit.

5. Illustratie aanleveren

Ik lever de illustratie op de gewenste wijze digitaal aan en stuur je

de factuur.

Vormgeven en drukken?
Je kunt de vormgeving en het drukken zelf regelen, maar ik kan dat

ook voor je doen. Uiteraard gaat dit weer in overleg.

Opdrachtgevers
Ik heb in opdracht gewerkt voor Zorggroep Noordwest-Veluwe, de

Hierdense Kakelhoeve, theeschenkerij Boerengoed en diverse

particulieren.



Kippen op het ijs bij de Essenburgh, Hierdense Kakelhoeve



Groente en fruit kijkplaat



M
ary

Welter illus
tra

tie
s
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06 38001117
mary@welter.nu
www.marywelterillustraties.nl

marywelterillustra�es

marywelter_illustra�es

@mwelterillustra

mary-welter-illustra�es

https://www.marywelterillustraties.nl/
https://www.facebook.com/marywelterillustraties
https://www.instagram.com/marywelter_illustraties
https://twitter.com/mwelterillustra
https://www.linkedin.com/in/mary-welter-illustraties

