Persbericht
Het MAMAdiner vanaf februari 2012 ook in
Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel via Isis Kraamzorg
Laat je verwennen tijdens je kraamtijd en steun tegelijk Orange Babies.
Het MAMAdiner is een bijzondere maaltijd waarmee (nieuwe) mama’s extra
worden verwend in hun kraamtijd. Het MAMAdiner is samengesteld door bekende
top koks en wordt bereid door de eigen kraamverzorgende bij het gezin thuis.
Gezond, snel en makkelijk! Na lanceringen in onder meer Zuid-Holland, NoordHolland, Brabant, Friesland en Groningen is het vanaf februari 2012 de beurt
aan Isis Kraamzorg die het MAMAdiner aanbiedt in Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel.
Isis Kraamzorg; jouw coach rondom de kraamtijd
Voor Isis is kraamzorg meer dan assistentie bij de bevalling en de acht tot tien
dagen kraamzorg. Met belevingsgerichte zorg is Isis er gegarandeerd voor jou,
jouw kind en gezin vóór, tijdens en na de kraamtijd.
Een waar sterrenteam van nieuwe chefs sluit zich via Isis Kraamzorg aan bij
Herman den Blijker, Francois Geurds, Ron Blaauw en Rudolph van Veen van wie
hun MAMAdiner menu’s momenteel via verschillende kraamzorgorganisaties
bereid worden. Michelinster-kok Gilbert van der Heide van Frouckje State in
Rijperkerk (Friesland), 2 Michelinsterren-kok Seb Smit van De Lindenhof in
Giethoorn (Overijssel) en Michelinster-kok Jilt Cazemier van De Vlindertuin in
Zuidlaren (Drenthe) stellen gezamenlijk een bijzonder MAMAdiner menu samen,
bestaande uit vijf recepten (voor-, na- en 3 hoofdgerechten (vis, vlees &
vegetarisch). In de receptuur wordt veel gebruik gemaakt van specifieke
streekgebonden ingrediënten.
De feestelijke lancering vindt plaats op 7 februari 2012 in Frouckje State.
Met het MAMAdiner verwen je niet alleen jezelf en je eigen gezin, maar help je
tegelijkertijd een moeder en haar baby in Afrika. Want van ieder MAMAdiner
wordt 25% gedoneerd aan Orange Babies. Precies genoeg om 9 maanden hiv
medicatie te betalen voor een zwangere moeder in Afrika zodat haar kindje hiv
vrij geboren kan worden. Met het MAMAdiner verwennen kersverse moeders dus
zichzelf én helpen tegelijkertijd een moeder in Afrika.
Bij het MAMAdiner ontvangen nieuwe mama’s ook nog een vrolijke MAMAdiner
boodschappenshopper en mooie waardebonnen van Walt Disney, Esprit, Jeh
Jewels, GoedGemerkt, de Disney Club ,Weleda, StroomRotterdam, Zoets
en Yuno. En bovendien maken de nieuwe mama’s kans op het winnen van een
‘Dame de Paris’ maternity lingerieset van Marlies Dekkers !
Voor meer informatie over het MAMAdiner: www.mamadiner.nl
Volg het MAMAdiner nieuws via twitter.com/mamadiner en via facebook.com
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