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Nieuws op kindermaat  

 & 
  PIEKERT JE KIND? SAM HELPT! 
 Negen op de tien kinderen piekeren. Dat blijkt uit 
een onderzoek van JOETZ, de jeugdvereniging 
van Bond Moyson, bij 483 kinderen tussen acht 
en twaalf. 81 percent piekert over schoolwerk, 
driekwart over hun gezin. Ruim drie op de vier 

piekeren over zichzelf. Opvallend: kinderen 
piekeren vooral in bed. Om in te spelen 
op de resultaten van de enquête lanceert 

JOETZ het spel ‘Sam de Robot’, waarin 
de kinderen Sam moeten helpen om 

minder te piekeren.  
 Info: www.samderobot.be  

 EINDELOOS 
COMBINEREN 
 Het Belgische merk Heart 
of Gold maakt kleren voor 
kinderen van nul tot zes en 
hecht veel belang aan een 
tijdloos design en de combi-
neerbaarheid van hun stuks. 
Zo passen de items uit de hui-
dige lijn perfect bij de stuks uit 
de voorjaarscollectie, waar-
door je minder hoe�  aan 
te kopen. Dat is niet alleen 
goed voor je portemonnee, 
maar ook erg duurzaam.  

Info: www.heartofgold.be

 KNUFFELEN VOOR 
HET GOEDE DOEL 

 C&A gaat in zee met Beyond the Moon. 
Van elke schaapjesknu� el die verkocht wordt, 
gaat de volledige opbrengst naar de orga-
nisatie, die ervoor zorgt dat ook ernstig zieke 
kinderen en hun familie een zorgeloze en 
kosteloze vakantie kunnen beleven. Van een 
goed doel gesproken! 

 Knuffel (€ 8,90)  C&A  Info: www.c-and-a.com 

 
SPIEGELTJE, 

SPIEGELTJE AAN DE 
WAND … 

 … welke luiertas is de mooiste van het land? 
Hoewel, schrap het laatste deel van die zin, 

want deze rugzak is een product van 
het Amerikaanse merk Freshly Picked. 
Niet alleen stijlvol, maar dankzij maar 

liefst tien verschillende vakken, een 
magnetische sluiting en het makkelijk 

te reinigen veganistische leder 
nog superpraktisch ook. 

 Luiertas (€ 157,84)  Freshly Picked 
Info: www.freshlypicked.com 

   FAMILIEZAAK 
 Met Tribe lanceert het Belgische juwelenlabel 
Elisa Lee een prachtige collectie familiejuwelen. 
Elk ontwerp kan je laten personaliseren met 
unieke gravures – zoals een tekening of schrijfsel 
van je kind – of originele lettercombinaties. Onze 
persoonlijke favoriet? Een halssnoer of armband 
met de naam van je kindje in hetzelfde lettertype 
als op het geboortekaartje. Uniek? ’t Zal wel zijn! 
 Info: www.elisa-lee.be 
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