Momentje OOW – moeder dochter workshop (8-12 jaar).
Voor moeders en dochters (in de leeftijd 8 tot 12 jaar) bied ik met succes een speciale damesworkshop!
Een “moeder dochter workshop” die gericht is op qualitytime en het versterken van de onderlinge band.
Rond deze leeftijd is dit een belangrijk moment, er vindt namelijk een nieuwe ontwikkelingssprong plaats
waarbij kinderen tussen de kinder- en volwassenwereld in zit. Ieder is uniek dus bij niet iedereen zal deze
sprong tegelijk komen. Het is tijdens deze periode belangrijk samen quality-time momenten in te plannen.

Inhoud.
Tijdens de Moeder-Dochter workshop genieten we van een heerlijk Theekransje. Met een mooi
theeservies en wat lekkers maakt het een heuse damesactiviteit. Wat we deze middag gaan doen blijft nog
een verrassing. In ieder geval ga je samen een spel spelen en creatief aan de slag. Je beleefd een
waardevolle bijeenkomst die volstaat met échte aandacht en tijd voor elkaar. Met een mooie herinnering
ga je naar huis en wordt je geïnspireerd om met regelmaat samen qualitytime momentjes in te plannen.

Kosten.
Het deelnemen aan het Momentje OOW kost € 35,00 per moeder en dochter. Dit is inclusief:
-

BTW,
Theekransje in mooi servies met thee/ranja en allerlei lekkers,
Werkmaterialen die gebruikt worden tijdens deze bijeenkomst.

Ervaringen.
➢ “Gisteren ben ik samen met mijn dochter naar een moeder dochter workshop geweest. Mijn dochter
vond het eerst heel spannend omdat ze niet wist wat ze moest verwachten. Maar Wendy stelde
haar al snel op haar gemak. We hebben heerlijke uurtjes gehad, echt qualitytime voor moeder
dochter met leuke activiteiten. We hebben genoten!”
➢ “Wat een waardevolle en intense ochtend hebben mijn dochter en ik samen gehad bij Wendy. Het
theekransje voor moeder en dochter brengt veel positiviteit en optimisme. Je geeft elkaar
spelenderwijs complimenten. Zegt elkaar wat je denkt maar normaal gesproken niet zo snel uit
spreekt naar elkaar. Zo mooi om te ervaren dat de band tussen mij en mijn meisje nóg hechter is
geworden.”
➢ “ Ik vond het erg leuk dat je echt lacht met je moeder, dat doe je normaal ook maar nu wat het nog
meer en anders. Ik vond het allemaal leuk!”
➢ “Dit is echt super leuk om met mama te doen. Ik denk dat mijn zusje dit nu ook wil.”
➢ “Het mooiste moment vond ik de lach op het gezicht van mijn dochter, onbetaalbaar. Dankjewel!”
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