
BELLO LIFEstyle magazine52

B E L L O

Al drie jaar staat Ellen aan het stuur van deze 
‘beleveniswinkel’. Hier stopt de drukte eventjes 
en neem je de tijd om het beste voor je kleintje 
te shoppen. De etalage straalt spontaan geluk 
uit, en ook binnenin valt de rest in zijn plooi. 
Alles klopt hier. Van de zachte katoenen broek-
jes, tot de wollige truitjes. Om de hoek loert een 
mogelijk toekomstig babykamertje. Kies je voor 
zacht of eerder stoer? Voor je gaat twijfelen staat 
Ellen en haar lieftallig team klaar om je verder 
te helpen met je aankopen. Voor het perfecte 
cadeautje of het origineelste outfitje moet je bij 
Babyluff zijn. 

“Winkelen bij Babyluff moet een leuke ervaring zijn 
en mijn team en ik moeten onze bijdrage leveren 
om deze zo uniek mogelijk te maken. Die persoon-
lijke touch zowel met de klanten als de omgeving.” 
Ellen heeft altijd gewerkt als visual merchandi-
ser en hecht daarom ook zo veel belang aan de 
inrichting van haar winkel. “De zintuigen moeten 
geprikkeld worden, de etalage moet aanspreken. Ik ben dol op mooie dingen 
en mode en wil dit zo goed mogelijk vertalen in mijn winkel,” aldus Ellen. 

Degelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid dragen ze bij 
Babyluff hoog in het vaandel, maar ook originaliteit 
is van groot belang. Bij het kiezen van een collectie 
moet het vooral goed aanvoelen voor Ellen. “Natuurlijk 
kijk ik eerst of ik de spulletjes mooi vind, ze moeten ook 
goed aansluiten bij de rest van de Babyluffcollectie. 
Kwalitatief zodat ze nog vele jaren meekunnen, maar 
ook voldoende origineel zodat ze toch dat tikkeltje extra 
hebben.”

Ellen werkt vaak samen met lokale en Belgische 
merken die je niet in veel andere kinderwinkels 
gaat terugvinden. “Lokaal shoppen en lokale pro-
ducten zijn goed voor het milieu en onze economie. 
Bovendien leer ik echt wel bijzondere mensen ken-
nen op die manier. Ik beleef het productieproces als 
het ware echt mee. Ik vertel ook graag het verhaal 
achter een merk, je geeft op die manier toch iets 
extra mee, een beleving”, zegt Ellen. 

Veel van de producten die je in de winkel kunt te-
rugvinden, zijn handgemaakt. Zo werkt Babyluff 
samen met o.a. Speen en Koord. Het koppel 
achter dit merkje maakt gepersonaliseerde 
speenkoorden. Hiervoor gebruiken ze natuurlij-
ke materialen die ze dan verwerken tot originele 
speenkoorden. Houten kraaltjes of macramé, ze 
zijn superhandig en kunnen tegen een stootje.

Ook Hvid 
is zo een 

merkje. In het Deens betekent 
het ‘puur wit’, zo fris en zacht als 
sneeuw. Caroline is de bezieler 
van Hvid, een op en top Belgisch 
merkje. Ze zoekt steeds naar de 
juiste materialen die deze puur-
heid en zachtheid correct weer-
geven. Naast deze twee nieuw-
komers werkt Ellen samen met 
verschillende merken die je niet 
direct terug gaat vinden in een andere kinderwinkel. Nixnut, Sproet 
& Sprout, Coco & Pine, en nog vele andere. “Mensen denken dat hand-
gemaakt direct heel duur is, maar dat is niet het geval. Je betaalt voor de 
kwaliteit en duurzaamheid van het product. Zoiets gaat jaren mee en verliest 
zo goed als niks van zijn originele staat. De prijzen zijn bij ons dan ook heel 
betaalbaar voor de kwaliteit die je koopt”, zegt Ellen. 

Dit jaar mag Babyluff drie kaarsjes uitblazen en zoals elk jaar gaat ook 
dit jaar een goed doel door de winkel gesponsord worden. Ellen is heel 
dankbaar voor wat ze heeft en wil dat ook graag delen met haar lokale 
gemeenschap “Elk jaar geven we iets terug aan een lokaal goed doel. 
We willen daarmee iets teruggeven aan onze buurt die ons destijds met 

open armen ontvangen heeft”, aldus Ellen.

Babyluff
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Openingstijden: di-za: van 1Ou -18u 
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen

Ruiken, zien, voelen en proeven? In hedendaagse tijden is het moeilijk om toch iets anders dan andere te zijn, toch? 
We zitten in Schilde aan de Turnhoutsebaan, het is hier mooi, fluffy, zacht… Het ruikt hier fris en tegelijkertijd hangt 
hier ook een warme sfeer. Veel stofjes en spulletjes. Natuurlijk en gebalanceerd. Ik ruik, ik zie, ik voel en ik proef: 
waar ben ik? Bij Babyluff, natuurlijk!

BABYLUFF, EEN WINKEL MET SFEER
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Merken

Sproet&Sprout, BÚho, Nixnut, Emile et Ida, Little Hedonist, Gold, Little Indians, Moumout, Trixie, 
Liewood, Elodie details, Rêves d’anaïs, Jellycat, Bonmot, Hvid, Goodnight light, Juuwl, Bontoy, 
Bloom, Sebra, Leander, &Me, Charlie Crane, Bloomingville, Joolz, Koelstra, Petit bateau, Clio 

Goldbrenner, FUB, My little Cozmo, Olli ella,  1+ in the family, Bobo Choses, Piupiuchick, Gosoaky, 
Home by Door, Nanami, Arsène et les pipilettes, Speen & Koord, Maed for mini, Cos I Said so...

Turnhoutsebaan 320 
2970 Schilde

tel: 03/501.33.11 
info@babyluff.com 
www.babyluff.be

Open van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 18u

Grote parking achteraan (Lindenstraat)

BABY CONCEPT STORE

THE ONLY TRUE LOVE IS...


