
Lieve allemaal,

Een nieuwe mijlpaal, mijn allereerste nieuwsbrief! 

Super blij dat jullie allemaal interesse hebben in de ontwikkelingen in mijn 
wereld en ik kan jullie verklappen dat ik niet stil heb gezeten. 

Wees gerust, ik zal jullie zeker niet bombarderen met nieuwsbrieven maar mocht je ze in de toekomst liever niet 
meer willen ontvangen laat me dat dan ajb weten.

Veel leesplezier

Private shopping

 Wil je mijn diertjes graag een 
 keer in het echt zien, aanraken en 
 voelen. 

 Kom gezellig langs in mijn atelier 
 in Amsterdam.

 Interesse? Neem contact met me  
 op.

Prive Workshops

 Ik merk dat veel van jullie zin  
 hebben in een workshop in mijn 
 atelier. Ik wil hier uiteraard graag  
 gehoor aan geven. Daarom geef 
 ik momenteel prive-workshops. 
 Je komt alleen of met een 
 vriend(in) naar mijn atelier in  
 Amsterdam en dan maken we 
 samen een beestje (muv de zwaan) 
 naar keuze.  Lijkt het je wat? 
 
 Neem contact met me op.

Expositie Artacasa

 Van 24 maart tot en met 24 april 
 exposeer ik samen met Joelle  
 Wehkamp en Thecla Renders bij 
 galerie Artacasa te Amsterdam. 
 
 Mocht  je niet in de gelegenheid 
 zijn om een bezoekje te brengen 
 kijk dan vooral online naar alle 
 werken die we exposeren en 
 uiteraard te koop zijn.

Hoop dat ik jullie heb geïnspireerd!
Mocht je in de toekomst iets anders willen horen, laat het me weten. 

Mocht je zeer regelmatig op de hoogte willen blijven, volg me dan ajb op instagram.
lieve groet

Babette

                                                     Paasactie

 Gewoon voor de leuk zijn de laatste Lentedieren die nog in mijn atelier 
 hangen te adopteren zonder verzendkosten. Deze actie gelt alleen voor jullie!
 
 Gebruik hiervoor code: PAASACTIE21 en het komt helemaal goed.

 Benieuwd welke haasjes er nog zijn?
 Huppel dan hier naar ze toe!
 NB: wie het eerste komt, het eerste maalt.
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