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INSPIRATIE VOOR CAMERA-MAMA'S:

NIEUW!
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Essentiële gidsen voor voor Camera-Mama’s:


ORGANISEER JE FOTO’S NU! 

	 Als je deze gids hebt gedownload, komt dat omdat het onderwerp dat ik voorstel, je foto's, 
je erg interesseert. Omdat je voelt dat je je herinneringen moet ordenen en ze de waarde moet 
geven die ze verdienen. Gefeliciteerd! We beginnen met de digitale en later organiseren we de 
papieren die we hebben.


	 Als je me vergezelt in dit proces, zul je genieten van het opnieuw beleven van vakanties, 
feesten en momenten in het leven van je familie die je zullen ontroeren. Ik zal je helpen om waarde 
te hechten aan je herinneringen, datgene wat ze verdienen.


	 Het ziet er echt uit als een berg, begin gewoon met de taak, want zelfs de hoogste berg 
wordt beklommen met de eerste stap.


	 Ik ga een eenvoudige schets maken, met stappen, zodat je zonder het te beseffen de klus 
klaart. Concentreer je alleen op de taak die voor je ligt en denk niet na over wat je nog over houdt.




1. HET VERZAMELEN 
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BEGIN NU! 
IK ZAL BIJ JE ZIJN TIJDENS HET PROCES. HEEFT JE VRAGEN? 

KIJK VOOR ME OP SOCIAL MEDIA @littleislandsphotography 
of op mijn website www.littleislands.be
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Zelfs als je de foto's al jaren ongeorganiseerd hebt, denk ik dat het het beste is om van het dichtst 
bij naar het verste te gaan. Laten we nu beginnen, het jaar 2020 en 2019.




Eerst maken we een mappenstructuur op de computer om ze te ontvangen. Het kan op duizend 
manieren, ik geef je maar één optie.


Maak een map in je computer met de naam ONZE_HERINNERINGEN (Je kan ook iets anders 
kiezen!).

Maak in die map een andere die 2020 is, nog een 2019 en nog een 2018, enz ... voor zover je wilt 
gaan.


Binnen 2019 maken we de volgende mappen aan (zoek wat beter bij jouw pas, alle themas 
kunnen in):
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Heeft je al foto's op de computer? Je hebt dus twee opties: 

A) Maak de mappenstructuur die ik hieronder voorstel en kopieer je foto's van de plek 
op de computer naar hun nieuwe plek. 
B) Pas jouw mappen aan met de foto's die je al heeft, zodat deze lijkt op de structuur 
die ik voorstel.
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Wat voor soort foto's maak je? Is er naast jouw familiefoto's een onderwerp dat je interesseert en 
waarop je duizend foto's en screenshots maakt? Wil je de foto's die je met je vrienden maakt als 
je samen uitgaat in een map hebben? Vervolgens kunt je ook een map maken waarin je ze 
allemaal plaatst.

Als je klaar bent met het maken van de mappen, voegt je er hieronder een toe met de naam 
_TIJDELIJKE_PRULLENBAK (of VERWIJDEREN). Vervolgens leg ik uit waar het voor is.


Kopieer ook de mappenstructuur binnen de andere jaren (2020, 2018, 2017,…)


Download nu de foto's van je telefoon in de net gemaakte map 2020 / 0_DOWNLOAD.


Controleer de data van de foto's zodra de foto's zijn gedownload van je mobiel. Heeft je foto's 
van andere jaren? Verplaats de foto's naar de download-map van het jaar waarmee ze 
corresponderen.


Ok, nu heb je al de foto's van de mobiel in je computer.

Maak je foto's met andere apparaten? Fotocamera, iPad, andere mobiele telefoons in de familie? 
Vervolgens moet je hetzelfde proces doen met elk van de apparaten.

Maak je geen zorgen, neem gewoon een toestel en je zult zien, het gaat steeds sneller.


Vraag je partner ook om foto’s en zet deze in de map 0_DOWNLOAD.

Je kunt andere familieleden vragen of ze ook foto’s van jullie hebben om ze naar je op te sturen en 
terwijl je wacht, gaan we door met organiseren!


Verzamel alles wat je maar kunt bedenken en het beste van alles is dat als oude foto's naar je toe 
komen, je de structuur hebt om ze te ontvangen.


Je kunt de video's en foto's in dezelfde map kopiëren, het is ook een optie.  
Het is niet nodig om ze te scheiden. Dan zou je de map hebben: 

1_FAMILIE_FOTOS_EN_VIDEOS 
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2. DE BACK-UP IN GEVAL DE COMPUTER BREEKT 

Nu gaan we een back-up maken.

Aangezien je al de mappenstructuur hebt, moet je de ONZE_HERINNERINGEN-map selecteren 
en met de rechtermuisknop kunt je zien wat de map in beslag neemt.


In de cloud of op een externe schijf? 
A) In de Cloud: de foto’s heb je fysiek niet, die zitten in externe servers, maar je heb altijd 
toegang.

	 - Met Google Drive heb je 15 GB gratis. Je kunt hier beginnen: 


https://www.google.com/intl/nl_ALL/drive/

	 - Werk je met appel? Je kunt iCloud gebruiken met gratis 5 Gb. 


www.icloud.com


B) Externe hard disk: Als je de cloud niet wilt gebruiken of meer ruimte nodig hebt, is een externe 
harde schijf ideaal voor een back-up. Naast je computer heb je de foto's dus elders opgeslagen. 
Tegenwoordig zijn de externe schijven niet erg duur en volstaat een van 1 of 2 Tb.


Het belangrijkste is om de foto's op twee plaatsen te hebben voordat je ze uit mappen verplaatst, 
voor dat ze per ongeluk kunnen verdwijnen. Zelfs als je nog niet alle foto's hebt, kun je kopiëren 
wat er in computer nu staat.


IDEE: Maak op de externe harde schijf of de cloud een map met de huidige datum in deze 
indeling (JJJJ_MM_DD), bijvoorbeeld 2020_05_01 voor 1 mei 2020. Vervolgens kopieert je de 
map ONZE_HERINNERINGEN zoals je die nu heeft. Als je binnen een week veel foto's hebt 
ontvangen, maak je in je back-up een nieuwe map met de nieuwe datum (bijvoorbeeld 
2020_05_08 voor 8 mei) en kopieer je de map ONZE_HERINNERINGEN in. Zolang je schijfruimte 
hebt, kun je meerdere versies van je map ONZE_HERINNERINGEN hebben. Als de ruimte op is, 
verwijder je gewoon de oudste datum.
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3. SORTEER DE FOTO'S IN MAPPEN 

Zodra je alle foto's hebt verzameld, is het tijd om het materiaal te bekijken.

Nou, nu blijven we voor het jaar 2019.


Bekijk elke foto en verplaats deze naar elk van de mappen (1_FAMILIE_FOTOS, 
2_FAMILIE_VIDEOS, 3_WERK, 4_HOBBIES, …) Heb je een specifieke map over iets anders nodig 
omdat je er veel foto's over hebt? Maak deze dan aan. Het belangrijkste is dat je één voor één 
denkt als je die foto wilt opslaan en zoek een plek ervoor buiten de map 0_DOWNLOAD.


Ok, is het je al gelukt de map DOWNLOAD te legen? Dan heeft elk van de foto’s zijn plaats 
gevonden binnen de mappen structuur.

	 Op je computer heb je zeker de foto's van andere jaren gedownload. 

Kopiëer ze in de 0_DOWNLOAD-map van het desbetreffende jaar of verdeel ze directwaar ze 
zullen staan. Herhaal het proces van het verspreiden totdat de 0_DOWNLOAD-map leeg is. 
Vergeet niet de TIJDELIJK_PRULLENBAK map, daar zou alles zijn waarvan je denkt dat je het niet 
wilt hebben. Laat deze foto’s hier staan, mocht je je later bedenken.


	 Ben je klaar met de DOWNLOAD-map? Is deze map leeg? Dan is het het moment om de 
1_FAMILIE_FOTOS-map te openen


- het organiseren van de 1_FAMILIE_FOTOS - 

Er zijn duizend verschillende manieren om jullie familiefoto's in de map te sorteren. Op datum is 
prima, als de datum van de bestanden overeenkomt met die van de foto. In sommige gevallen, 
wanneer je een foto kopieert of wijzigt, wordt de datum gewijzigd, zodat deze niet langer geldig is.


Een goed idee is om mappen met datum+beschrijving te maken. Om te zorgen dat deze mappen 
goed gesorteerd worden, gebruik dan dit formaat voor de datum:

JJJJ-MM-DD_beschrijving


bijvoorbeeld:

2019-03-30_Pasen_met_opa_en_oma
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Kan ook alleen met JJJJ-MM_Beschrijving ( alleen met jaar en mand), als je niet die dag exact 
weet:

2019-07_Vakantie of 2019-07_Juli:


Zo blijven alle foto’s georganiseerd!


Kijk foto per foto en maakt mappen met datum en beschrijving. Zet elke foto in de goede map.

	 Maar maak je geen zorgen, want als je al de foto's van hetzelfde jaar in de map hebt, is het 
werk veel gemakkelijker.


	 Als je niet zoveel mappen wil maken, kan je de foto's op onderwerp verdelen. Je kunt 
bijvoorbeeld een VAKANTIE-map maken, een andere THUIS, nog één GROOTOUDERS, een 
andere VERJAARDAGEN, SCHOOL, enz ... en de foto's verspreiden op onderwerp zonder erom 
te geven wanneer ze allemaal zijn gemaakt. Dit is een andere manier om ze te organiseren.


www.littleislands.be � �7



De definitieve gids:
�

ORGANISEER JE FOTO’S NU!


4. MAAK JE EIGEN FILMS 

Wat wil je doen met de foto's? Een slideshow of diavoorstelling maken gaat erg snel,  en word 
genoten om alle diavoortelling samen te kijken. Videos kunnen ook toegevoegd worden, het 
resultaat is heel dinamisch!

Je hebt wel later de computer, tablet, TV of de telefoon nodig om ze te bekijken.


Als je een slideshow voorbereidt met de foto’s en video’s van het jaar, kan dit je helpen de echt 
mooie foto's te kiezen en de minst leuke verwijderen. Deze niet gewenste foto’s kun je in de 
9_TIJDELIJKE_PRULLENBAK-map plaatsen. Laat deze foto’s hier staan, mocht je je later 
bedenken.


Het hangt af van voor wie je de film of presentatie maakt, je kiest een aantal foto's of andere.

Stel je het gezicht van je familieleden voor wanneer ze een film van je ontvangen die ze kunnen 
zien wanneer ze maar willen, een echt geschenk.


Als je Windows 10 gebruikt, heeft je al een gratis editor in Photos-programa om je video's te 
maken (zoek naar de knop “Video-editor" binnen het Photos- programa). Maak een nieuwe video, 
geef het een naam en je kunt beginnen met het toevoegen van je foto's en video's vanuit je 
prachtige map.


Als je met Apple werk, kun je gratis iMovie downloaden en je presentaties maken. In het begin 
kost het misschien een beetje, maar je raakt zeker geleidelijk verslaafd ...


Er is veel specifieke software om presentaties of video's voor te bereiden, maar ik zal je de meest 
eenvoudige en intuïtieve vertellen. 

Er is gratis software te downloaden, zoals PhotoStage:

https://www.nchsoftware.com/slideshow/index.html


en Microsoft Photo Story 3:

https://www.microsoft.com/nl-be/download/details.aspx?id=11132


Kent je een ander programma? Natuurlijk zijn er tonnen van ze.


Ben je klaar! Leuk!

Zodra de slideshow is gemaakt en je h’m hebt bekijken, ontdek je vanzelf de foto’s die je 
aanspreken en kandidaat zijn voor het maken van een album.
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5. EEN ALBUM VOORBEREIDEN 

Kun je geloven dat je al zo ver bent gekomen? Gefeliciteerd!

Je hebt je foto's en video's al van de telefoon gedownload en misschien heb je zelfs foto's van 
familie en vrienden ontvangen die je nog nooit eerder hebt gezien.

Nu staat je op het punt een album samen te stellen en het is een stap die je voor niets ter wereld 
mag overslaan.


Een album heeft de magie van het tastbare. Het hebben van de foto's in de hand nodigt je uit om 
door de pagina's langzaam te draaien en naar de details te kijken. Dit is heel anders dan de 
ervaring van het doorgeven van de foto's op de mobiel, tablet of computer. Voor kinderen is er  
ook een veel meer ontspannende ervaring dan schermen te kijken.

Met een album heb je echt de beste foto's bij de hand en daar gaan jullie er van genieten.

Tegenwoordig zijn er veel websites om je albums online af te drukken. Ik heb er een paar gezocht, 
maar er zijn er nog veel meer:


www.albelli.be

www.smartphoto.be

www.fotofabriek.nl

www.pixum.be

www.kruidvat.be

www.vistaprint.be


Ga het web op en ontdek hoe je het album kunt maken. Je zult zien dat als je de foto's eenmaal 
hebt georganiseerd, het album heel snel klaar is. Vaak hebben deze bedrijven ook tijdelijke 
offertes, kijk elke keer even voor je een kies.


Vraag je jezelf af welke foto's je in het album wilt zetten?

Het is niet nodig dat er veel foto's in het album staan, het belangrijkste is om er maar enkel de 
beste, te plaatsen. Diegene die het beste vertellen wat er op dat moment gebeurde en leuke 
detailles laten zien. Ik plaats graag heel weinig foto's per pagina, slechts 1 of 2, en ze zien er 
geweldig uit.

Je hebt tot hier veel werk gedaan, goed zo!


Als je aan het einde nog veel pagina's over heeft, kunt je altijd het album doorlopen en de 
pagina's later verwijderen. Soms is het gemakkelijker om een overzicht te hebben met het album 
al gemonteerd om te beslissen welke foto's beter zijn.


Heb je het album van 2019 gestuurd om af te drukken? Je moet een energiestoot hebben, het is 
tijd om te vieren. Wanneer je de albums ontvangt, zal het gevoel van goed uitgevoerd werk 
fantastisch zijn.

Stop nu niet, je begint opnieuw met het voorgaande jaar. Het verschil is dat het nu minder gaat 
kosten, je hebt nu al de praktijk opgedaan en de beste foto’s zijn al geselecteerd.


Ik zou graag zien dat je album af is ... stel je voor wat leuk zou zijn als je met de kinderen op de 
bank zit te praten over de avonturen van vorig jaar.

En het beste van alles is dat dit nog maar het begin is.
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6. EN NU? GEWOON GENIET ER VAN! 

Ben je aan het einde van het proces gekomen?

Wat ben ik trots op je! Ik weet dat het onderwerp foto's voor veel mensen een probleem is.

Maar dat zal je nooit meer overkomen. Jouw foto’s zijn nu wel in orde!




Deel je resultaat om andere moeders te inspireren:


#cameramamaproject  

Hartelijke groet, 

Iratxe Alvarez 

www.littleislands.be 

@littleislandsphotography
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