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Voor moeders
mooiste
Het is niet alleen Huishoudbeurs, maar ook
9maandenbeurs. Je ziet veel beestjes en ‘mini-me’spullen. Alle babyspullen kunnen persoonlijk worden
gemaakt met foto’s, stickers en borduursels.

Uiltje
Ferm living, €27
Een muziekdoosje
hoort erbij, het
deuntje vergeet je je hele
leven niet meer. In trendy
uilenuitvoering.

Drie keer goed
mama diner, €22,50
Koop via de kraamorganisatie een
Mama Diner. De kraamverzorger
komt een heerlijke topkoksmaaltijd
voor je verzorgen. Je krijgt bovendien
een tas vol waardebonnen. En 25
procent van de opbrengst gaat naar
Orange Babies.

Schuivertje
animal Friends, €49,95
Altijd een leuk cadeau, baby’s eerste rvs-bestekje. Met een ouderwets, maar o zo handig, schuivertje gaat alles vlot naar binnen.

Billetjes
Veiligheid voorop
swimtrainer 6–18
kilo, €19,95
Verdrinking blijft
doodsoorzaak nummer één bij kinderen
onder de 4 jaar. Probeer ze dus zo snel
mogelijk te leren
zwemmen.

Girafje
PeaPle, €18,95
Van rompertjes heb je
er nooit te veel. Ze
moeten tegenwoordig
wel goed geproduceerd zijn, met ecovriendelijk verbouwde
katoen, zonder kinderarbeid. Dit merk werkt
zelfs helemaal organisch.

Cowshed Buttery
Bottom Balm, €13
We letten goed op wat we
smeren: zonder kunstmatige
toevoegingen dus. Deze crème
zit vol organische kokosolie en
andere plantaardige oliën, en
niet met spul van de koe dus.

Bootschoen
shoesme, €79,95
Het liefst laten we ze lekker op
blote voeten lopen, maar buiten in
het Hollandse weer is dat vaak niet
mogelijk. Een flexibel schoentje
biedt uitkomst voor de eerst stapjes. Niet té veel steun, daar
worden de voetspieren
maar slap van.

Cupcakes
hema, €12
Wel of niet inbakeren? Voor
beide valt iets te zeggen.
Probeer een lightvariant en
gebruik een slaapzakje, bijvoorbeeld met een lekker
printje van cupcakes.

Fashionista
storksak, vanaF
€185
Het krijgen van een baby
hoeft niet te betekenen
dat je er niet meer modieus kunt uitzien. Deze
hippe leren tas heeft
verborgen slimmigheidjes als een isolerende
fleshouder, gewatteerd
verschoningsmatje en
een flap met magneetsluiting. Met uitneembare organiser.

Notenloos
haPPy Future,
€13,95
Baby’s en peuters kunnen een allergische reactie voor noten ontwikkelen. Deze wasgel
is gegarandeerd vrij
van alle notensporen.

ProduCtie DOOR SASKIA VELDHUIS
Verkoopinformatie: Animal Friends : wannekes.nl | Motorola: www.babypoint.nl | owshedonline.com
Deryan.nl | Ferm Living: Deens.nl | wonenmetlef.nl | Happy Future: cosmeticsandcare.com
mamadiner.nl | Peaple:kixx-online.nl | shoesme.nl | Storksak.com | Swimtrainer: slipperwereld.nl

Storingsvrij
motorola mBP-8 €49,95,
Beurs €39,95
Een babyfoon geeft ook rust, niet
meer zenuwachtig aan de deur
luisteren... En niet gestoord worden door babygeluiden bij de
buren. Deze DECT babyfoon is
storingsvrij en direct in het stopcontact te pluggen. Met nachtlampje en led-indicators. Bereik
tot 300 meter.

