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Moederdag: 15x liefdevolle cadeautjes
van Belgische bodem
Door JOLIEN THIELEMAN
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Op 9 mei is het Moederdag, dé dag bij uitstek om je allerliefste mama extra in de
bloemetjes te zetten. Verras haar met een van deze 15 cadeautjes voor Moederdag en
tover een stralende lach op haar gezicht!

LIEFDEVOLLE CADEAUTJES VOOR MOEDERDAG
Omdat ze de liefste, meest behulpzame, grappigste, of meest sterke vrouw ter wereld is:
er zijn ongetwijfeld meerdere redenen om je mama te verwennen met een cadeau voor
Moederdag. In deze lijst, boordevol op-en-top Belgische cadeaus voor elk budget, vind
je vast wat je zoekt!

VAN MIJ, VOOR JOU, LIEFSTE MAMA
Vertel je mama hoe bijzonder ze voor jou is met een unieke, gepersonaliseerde Libelle-
kaart die je makkelijk zelf ontwerpt. Upload een foto, schrijf er iets liefs bij en wij
versturen jouw kaartje per post, helemaal gratis!

LEES OOK:

Moederdag: verras je mama met een lieve moederdagkaart!

Zelf maken: een ontbijtmand vol lekkers voor Moederdag

Moederdag: 10x deze plant past perfect bij je moeder

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de
hoogte te blijven van alle nieuwtjes!
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SOS opvoeding: “We vinden het niet
oké dat onze zoon veel tijd spendeert
voor al die schermen, maar
tegelijkertijd zien we ook geen uitweg”
Door DE REDACTIE
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Didier en Sophie vragen zich af of hun zoontje Jules van zes niet te veel op schermpjes
kijkt.

WAT ZEGT MAMA SOPHIE?
“Als we vragen om te stoppen met tv-kijken,

begint Jules soms te wenen, krijsen of stampen”

Sophie (37): “We weten het even niet meer. Jules, ons zoontje, is in juni zes jaar
geworden. Hij is altijd al gefascineerd geweest door bewegende beelden op het scherm.
Als hij naar televisie kijkt, lijkt het alsof hij in het scherm gezogen wordt. Hij hoort dan
zelfs niet meer wat we zeggen, zo sterk leeft hij mee met wat er op het scherm gebeurt.
Soms zie je hem echt verdrietig kijken en soms lacht hij hardop. Gisteren had ik de indruk
dat hij aan het praten was tegen een van de figuren in de tekenfilm. Als we hem iets
willen vragen, moeten we ook letterlijk tussen hem en het scherm gaan staan. 

MEER OPVOEDINGSKWESTIES:

SOS opvoeding: “Onze zoon is nog maar zes, maar gedraagt zich al zo dominant”

SOS opvoeding: “Ik heb ontdekt dat mijn 16-jarige dochter naaktfoto’s krijgt van
haar vriendje, en ben bezorgd dat zij ook foto’s van zichzelf terugstuurt”

SOS opvoeding: “Onze dochter legt de lat heel hoog voor zichzelf. Als het niet
perfect kan, doet ze het liever niet”

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de
hoogte te blijven van alle nieuwtjes!
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HET BESTE VAN LIBELLE IN JE MAILBOX
Kies nu zelf welke nieuwsbrieven jij wil ontvangen. Maak je keuze

in de volgende stap.

E-mailadres NIEUWSBRIEFKEUZE >

Uitschrijven is op elk moment mogelijk | Privacybeleid

MAGAZINE

Abonneren

COMMUNITY

Libelle Vriendinnen

PRAKTISCH

Privacy

Cookies

Gebruiksvoorwaarden

Cookie instellingen

CONTACT

Adverteren

Klantenservice

Contact & Info

© 2021 Roularta Media Group

Abonneren Libelle Vriendinnen Libelle Shop Libelle Lekker Shop

OOK INTERESSANT

1 Moederdag: 15x liefdevolle
cadeautjes van Belgische
bodem

2 SOS opvoeding: “We vinden
het niet oké dat onze zoon
veel tijd spendeert voor al
die schermen, maar
tegelijkertijd zien we ook
geen uitweg”

3 Moederdag: verras je mama
met een lieve
moederdagkaart!

4 3 verrassende dingen die je
kunt doen met koffiegruis

5 Dit zijn de voordelen van
koud(er) wassen

Vrije tijd

9  Juweeltjes van nagels

Karolin Van Loon bracht een collectie kwalitatieve nagellak uit, met delicate en
natuurlijke pasteltinten die terugkomen in haar juwelencollectie. Deze rozige
nagellak, verpakt in een satijnen zakje, is perfect voor een momentje
zelfverwennerij (Karolin Van Loon, € 20).
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Lees verder na de reclame

Lees verder na de reclame
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