> Thebe Baby
Een tijdje geleden kwamen er opeens
overheerlijke geuren uit de keuken van
Joep en Jolanda Brekelmans. Omdat zij
bij Thebe Kraamzorg een MAMAdiner
hadden aangevraagd, ging kraamverzorgster Elly uitgebreid voor het gezin
koken. Hiervoor heeft Elly een workshop
gehad van de wereldkok himself.

Op 7 augustus 2011 werd Anouk
geboren. Het tweede kindje in het gezin
Brekelmans. Omdat Jolanda bij dochter
Lotte een bloeding had, mocht ze dit keer
niet thuis bevallen. Zodra de ontsluiting
goed op gang kwam, werd ze verwacht in
de spiksplinternieuwe kraamafdeling van
het Twee Steden ziekenhuis. “Ik vond het
echt jammer om niet thuis te bevallen,
maar ik moet zeggen dat het perfect
was geregeld in het ziekenhuis. Thebe
heeft kraamverzorgster Elly ingezet en
samen met de verloskundige stond ze mij
bij tijdens de bevalling. Alles verliep zo
voorspoedig dat ik twee uur later al met
Anouk naar huis mocht. Elly is daarna de
hele week bij me gebleven. Dat is echt
fantastisch.”
Elly heeft de kookcursus van Rudolf van
Veen gevolgd en de familie Brekelmans
was het eerste gezin waarbij ze haar
nieuwverworven kunsten mocht tonen.
“We mochten uit drie menu’s kiezen en
kregen drie gangen. Elly prepareerde
alles overdag en ik kon de aroma’s op de
slaapkamer al ruiken. Toen ik beneden
kwam leek het net of ik een restaurant
binnenliep. Elly had de tafel prachtig
gedekt. Het MAMAdiner smaakte ons
echt heerlijk en de afwas werd ook nog
eens gedaan. Pure verwennerij.”
Jolanda is erg te spreken over haar
kraamverzorgende Elly.

“Ik heb veel respect voor haar. Elly is zo geduldig en ze zorgt niet
alleen voor mij en mijn pasgeboren kind, ze onderhoudt het hele
gezin en het huishouden. Echt petje af.”
Contact met Thebe
Heb je vragen of wil je advies over onze zorg- of dienstverlening?
De medewerkers van Thebe helpen je graag verder: Bel 0900 8122 (€ 0,10 p/min, 24 uur per dag, zeven dagen per week).

Een MAMAdiner kost € 22,50. Naast het diner ontvang je
130 euro voordeel met de bijbehorende waardebonnen en krijg
je een leuke boodschappenshopper. Een deel van de opbrengst
gaat naar Orange Babies. Met één MAMAdiner kan een
moeder in Afrika voorzien worden van 9 maanden hiv medicatie
zodat ook haar kindje gezond geboren kan worden. Kijk voor
meer informatie op www.thebe.nl en www.mamadiner.nl
De Thebe Baby van
November krijgt
de speciale
Kraammand
cadeau!
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