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BLOEMETJES, 
BIJTJES & BABYLUFF 

 

Het is weer zover, de lente komt eraan. De natuur begint opnieuw op volle toeren te draaien, het leven ontwaakt… 
Babyluff verwelkomt de lente met prachtige nieuwe collecties, natuurlijke kleuren, zachte knuffelstoffen en 

uiteraard de leukste geboortelijsten. 
 
 

“Duurzame spulletjes die een heel 
leven meegaan” 

Ondertussen is Babyluff in Schilde een begrip 
geworden voor jonge ouders die op zoek zijn 
naar meer dan een gewone kinderwinkel. 
Naast de persoonlijke service en de prachtige 
inrich- ting zijn het vooral de items in de 
collectie die de zaak net iets anders maken. 
Hier vind je bijna geen serieproducten die uit 
een fabriek komen, veel babyspulletjes werden 
vervaardigd uit eco- logische, duurzame en 
kwaliteitsvolle materia- len met de nodige dosis 
liefde en vakmanschap. 
Een groot deel van de collectie heeft overigens 
een fairtrade label. “Onze producten worden gemaakt door 
eenmans- of kleinschalige bedrijven die alles van a tot z zelf hebben 
gemaakt. Onze items worden voornamelijk in Europa of landen zoals 
Peru ge- produceerd. Veel is handgemaakt en duurzaam. Een 
babybedje dat je kunt ombouwen tot zetel en zo de levenscyclus van 
je kind mee kan doorlopen”, zegt Ellen. 

 

“Prikkelen van al uw zintuigen” 

‘Proeven, ruiken en voelen, dat vind ik zo belangrijk in een winkel. 
Winkelen bij Babyluff moet een ervaring zijn en mijn team en ik moe- 
ten onze bijdrage leveren om deze zo uniek mogelijk te maken. Die 
persoonlijke touch is er, zowel met de klanten als de omgeving’. Ellen 
heeft altijd gewerkt als visual merchandiser en hecht daarom ook zo 
veel belang aan de inrichting van haar winkel. ‘De zintuigen moeten 
geprikkeld worden, de etalage moet aanspre- 
ken. Ik ben dol op mooie dingen en mode en 
wil dit zo goed mogelijk vertalen in mijn win- 
kel, ‘ aldus Ellen. 

 

“Lentefrisse geboortelijstjes” 

“In de lenteperiode merken we een aanzien- 
lijke stijging bij de geboortelijsten. Voor toe- 
komstige ouders is dit een speciaal moment 
en besteden we daarom de nodige, persoon- 
lijke aandacht aan elk geboortelijstje. Ik 
neem vooraf de tijd om dit met de ouders te 
be- spreken en maak er een gezellig 
momentje van met een kopje thee en een 
koekje erbij”, zegt Ellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Een totaalconcept onder één dak” 
 

 

“Bij Babyluff werken we aan een totaalconcept. Ik zorg voor een 
totaal- concept en help graag bij het inrichten en afstemmen van 
artikelen op elkaar. Vaak liggen kledingsetjes en accessoires niet bij 
elkaar en moet je nog een bijpassend mutsje of sjaaltje zoeken. Bij 
ons vind je alles onder één dak én we helpen je bij de volledige styling. 
Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor een volledige kamer met 
de nodige knuffels, dekentjes en matjes. Werk je graag met een 
bepaalde kleur 

of thema, ik hou van een creatieve uitdaging 
en help je graag verder”, aldus Ellen. 

 

“Lots of Luff” 
 

 

Ellen is een fiere mama van drie bengeltjes en 
dat voel je al snel als je de winkel binnenstapt. 
Alles is piekfijn verzorgd en ademt liefde voor 
kinderen uit. Over elk item is nagedacht, van 
het fluffy konijn tot de kleurrijke haarspeld- 
jes. Hier vind je gegarandeerd een origineel 
stuk dat je voor altijd zult blijven koesteren, 
en wie weet lopen je kleinkinderen hier ooit 
mee rond…. 

 
Meer info: www.babyluff.be 

Het is weer 
zover, Ik ben 
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