Onderwerp: Moeders geven om moeders bij Borstvoeding.com
Beste moeder,
Borstvoeding.com is zoals je weet hét ontmoetingspunt voor moeders die
borstvoeding geven of willen geven. Het is een onuitputtelijke bron vol
informatie, hulpmiddelen en contactmogelijkheden, waarmee ook jij de
steun gevonden hebt om je baby met plezier en succes te kunnen voeden.
We hopen dan ook dat je tevreden bent met alles wat Borstvoeding.com
voor jou en je kind(eren) betekent of heeft betekend. Daarom nodigen we
je uit om - als blijk van waardering - voor het Kenniscentrum
Borstvoeding iets terug te doen. Hoe? Met een eenmalige bijdrage.
Hiermee willen we de groeicurve-online professionaliseren, vertalers
aantrekken, moeders met elkaar in contact brengen en betrouwbare
borstvoedinginformatie beschikbaar maken voor moeders die niet zo
makkelijk op internet zitten. Kortom, de site nóg meer de vraagbaak
maken voor nóg meer moeders. En dus meer moeders steunen bij hun
keuze voor het succesvol geven van borstvoeding.
Een kleine moeite voor een groot verschil. Niet dat we je willen overhalen
een bijdrage over te maken, maar gewoon omdat we graag cadeautjes
weggeven, verloten we eind augustus drie Limited Edition draagdoeken
van 100% gecertificeerd rekbaar katoen, van Draagdoek.nl t.w.v. €
59,95!
Je bijdrage kun je overmaken via PayPal, creditcard of bankrekening. Zie
hieronder de gegevens.
Wil je op de hoogte blijven van wat er met je bijdrage gebeurt? Reply dan
simpelweg dit bericht!
Uiteraard dank ik je hartelijk voor je bijdrage.
Vriendelijke groet, Stefan Kleintjes, kinderdiëtist
Doneren via PayPal button of creditcard
Klik hier en ga naar de Paypal-donatieknop.
Doneren via de bank
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Opzeggen?
Je ontvangt deze email omdat je adres is geregistreerd in onze database.
Liever geen verdere berichten van Borstvoeding.com? Stuur dit bericht
retour met 'Stoppen' in de onderwerpbalk.
Webversie van dit bericht
Is dit bericht slecht leesbaar? Klik dan hier.
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