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LIFECASTS:

HANDBEELDEN
BABYHANDJES & VOETJES

ZWANGERE BUIKEN AFDRUK
M A D E  C R E A T I V E S
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Hoi! Ik ben Machteld van der Eijk en ik ben het creatieve

brein én de creatieve handen achter Made Creatives. Het

is mijn passie als kunstenares om mensen blij  maken en

verrassen met wat ik voor ze creëer. Ik hoop dat ik je kan

ontroeren en iets van blijvende emotionele waarde kan

geven.Ik ben echt tevreden als ik een heel mooi product

hebt gemaakt, maar ook echte connectie heb gehad. 

Terwijl  ik je zwangere buik schilder of een lifecast maak,

is er namelijk genoeg tijd voor jouw verhaal. Ik heb alle

aandacht voor jouw wensen en ga altijd voor een fijne

sfeer. Daardoor hoor ik mijn klanten ook heel vaak

zeggen: het ziet er prachtig uit, en het was een goed

moment!W
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H O U  V O O R  A L T I J D  J E  

G E L I E F D E N  V A S T

Zie je hoe klein het handje van je baby

is? Die fase gaat een keer voorbij en

dan is het zo mooi om een precieze

afdruk te hebben.

Je ouders hebben jou altijd gedragen

en hun handen hebben je verzorgd en 

beschermd. Een handbeeld van hen

samen is een herinnering voor altijd!

Je gezin is goud waard, maar wat

groeien die kinderen toch hard! Ik maak

een afgietsel en een prachtig beeld

van de handen van je gezin. Een

prachtig moment vastgelegd. 
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Een lifecast is een prachtige manier om een bepaald moment te vangen. Daarna zal het

namelijk nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan je zwangere buik zijn, het handje of voetje van

je baby, de handen van je ouders of een handbeeld van het hele gezin. De mogelijkheden

zijn eindeloos. 

Het materiaal waarmee ik de lifecast uitvoer is een natuurlijk materiaal dat erg geschikt

is voor de huid. Het droogt de huid niet uit en voelt fijn aan. Voor een zwangere buik of

een handbeeld zal het ongeveer twaalf minuten duren voor het materiaal is uitgehard.

Voor een klein handje of voetje gebruik ik ander materiaal dat sneller droogt: met

ongeveer twee minuten is het klaar. Je hoeft dus niet lang te wachten met je baby. 

Een lifecast kan bij mij in mijn atelier in Ede of fijn bij jou thuis. 

Na de afgieting ben jij al weer klaar en dan ga ik er verder mee aan de slag. 

Ik maak al mijn beelden met giethars.  Een beeld in giethars is minder breekbaar en veel

duurzamer. Daarnaast zijn er meerdere optie voor kleuren, waaronder brons, goud, zilver,

wit en zelfs speciale effecten die uniek in Nederland zijn.

Vier tot zes weken na de lifecast heb je de prachtige replica bij je thuis.

Afgietsels kunnen in alle soorten en maten komen: een babyhandje; een handbeeld met

twee volwassenen; een handbeeld met één volwassen hand en een kinderhandje; een

handenkrans van jullie als ouders met je twee tieners; en ga zo maar door. 
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WERKWI JZE

OPTI ES VOOR KLEUR
Eén kleur, zoals wit, zwart of zelfs roze. Alle kleuren zijn mogelijk!

Eén transparante kleur, waarbij ook alle kleuren kunnen en het licht er prachtig door

heen schijnt.

Edelmetaal look: goud, zilver, brons of koper.

Wit marmer look met effecten: witte marmer met bijvoorbeeld gouden en zwarte

aders. Deze is momenteel alleen mogelijk voor kinderhandjes t/m 8 jaar.

Unieke look met effecten. Deze optie is uniek in Nederland. Ik maak daarin gebruik

van transparante kleuren, niet transparante kleuren en edelmetaal tinten voor een

uniek kunstobject. Dit is momenteel alleen mogelijk voor kinderhandjes t/m 8 jaar.

Op de dag van onze afspraak neem ik voorbeelden mee, zodat je ze eerst kan zien in het

echt voor je keuze moet maken.



Draag oude kleding en schoenen. Ik doe mijn best om alles netjes te houden, maar ik

kan niet garanderen dat er helemaal niks op je kleding terecht komt.

Doe ruim van te voren knellende sieraden/horloges af, zodat je geen afdruk meer

hebt staan in je huid. Ringen kan je omhouden als je die ook in het beeld wilt hebben.

Kleed je kindje comfortabel aan, maar hou wel het handje/armpje/voetje vrij van

kleding.

Zorg dat de kamer warm is. Stook voor de gelegenheid de ruimte op tot 22 graden.

Doe je kindje van te voren in een lekker warm badje. Daar worden ze slaperig van.

Vlak voor de afspraak geef je de baby de borst of de fles. 

Laat je kindje tegen je aan in slaap vallen. Het liefst met zijn of haar buik tegen jouw

buik aan. Als jij op een stoel zit, kan ik goed bij zijn of haar handje of voetje. 

We ontmoeten elkaar volgens de afspraken die we maken: bij jou thuis of bij mij in mijn

atelier. Als ik naar jou toe kom, heb ik een half uurtje nodig om alles klaar te leggen. Ik

bescherm daarbij ook goed de vloer en meubels.

We bespreken nogmaals het hele proces door en we oefenen de positie van de handen.

Dat is vooral belangrijk als het om een handenbeeld met meerdere handen gaat. Bij een

baby doen we dat uiteraard niet, dat heeft toch geen zin ;).

Vervolgens meng ik de alginaat voor de afgieting. 

Het is belangrijk dat je goed mijn aanwijzingen opvolgt, alleen dan kan ik een goede

afgieting garanderen.  Als de alginaat is uitgehard, haal ik de mal los en kan ik alles

opruimen. We bespreken ook nog eens de kleurkeuze voor het beeld en ik laat daarvoor

voorbeelden zien.

Ik neem de mal weer mee naar huis waar ik hem ingiet en afwerk. Vanaf dat punt hoef jij

niks meer te doen :)

Tips

Tips voor een baby

Een hele jonge newborn baby kan erg diep slapen. Dat is fijn voor een lifecast, want dan is

de houding van het kindje ontspannen. Ze worden meestal niet wakker als ze zo diep

slapen. Een paar tips:

Ik ben absoluut bereid om te wachten tot het kindje slaapt, dus geen stress. Als het een

off-day is, kan ik wachten of we spreken een ander moment af. Het heeft geen zin om

een lifecast te beginnen als je kindje erg van streek is. Dat is voor de baby niet leuk en

voor jou ook niet!
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DE DAG ZELF
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K O S T B A A R ,  W A A R D E V O L ,  G E L I E F D

Je mooie, groeiende buik is toch zo'n

fantastisch plekje voor je kindje om te

groeien. Veilig, dichtbij jou onder je hart.

Een gipsafdruk met gipsverband is een

mooie manier om de vorm van je buik

vast te leggen.

Die buikafdruk kan je prachtig laten

versieren, zodat het een klein

monumentje wordt aan de tijd dat ji j  een

mens hebt laten groeien.

BUI K AFDRUK
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Je kan je zwangere buik laten vastleggen met een gipsafdruk met gipsverband.

Deze afgietsels kan ik prachtig voor je versieren met kant, mozaïek of een mooie

schildering. 

Ik kom dan bij je langs of jij komt naar mij en maak een mooi afgietsel van gipsverband.  Ik

gebruik daarvoor gipsverband van hoge kwaliteit. 

De afgieting duurt ongeveer 10 tot 12 minuten. Ik heb een methode ontwikkelt die

100% veilig is voor moeder en kind. Op mijn manier komt er geen gipsverband

rechtstreeks op je buik en kan op elk moment het gipsverband eraf halen, mocht het

nodig zijn. 

Als ik bij jou thuis kom, neem ik spullen mee om alles goed te beschermen en ik laat het

ook weer schoon achter. Het enige wat ik van jou nodig heb is water

Het eerste half uurtje leg ik alles klaar en nemen we het plan door. Daarna gaan we aan

de slag met jouw lifecast.

Na de afgieting bespreken we je wensen voor de versiering en dan neem ik het afgietsel

mee naar huis om af te werken. Ik maak een handvat, werk de randen af en egaliseer de

buik. Daarna kan ik beginnen met decoreren.

Ik kan hem voor je beschilderen, mozaieken, versieren met kant of een combinatie van

deze drie. Het ontwerp hiervoor is volledig naar jouw wens.

Vier tot zes weken later heb je hem in huis.

Heb je al een gipsafdruk en is hij kapot of vind je het jammer dat je er nu niks mee doet?

Ik kan ook bestaande gipsverband buiken renoveren en versieren met kant, mozaïek of

met een schildering.

Zo wordt dat toch een mooi beeld en ligt hij niet te verstoffen.
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WERKWI JZE
GI PSVERBAND



Zorg dat je goed bent uitgerust en goed hebt gegeten.

Kies het moment van de afspraak op een moment van de dag dat jij je meestal goed

voelt. Ben je 's ochtends ontzettend misselijk? Dan spreken we in de middag af enz.

Draag kleding waarvan het niet erg is als het vies wordt.

Je kan ook je zwangere buik lifecasten met alginaat. Dat gebeurt op dezelfde wijze en

met dezelfde materialen als bij een handbeeld of ander afgietsel.

Op deze wijze krijg je prachtig alle details te zien, zoals huidstructuur, poriën en je navel.

Je kan bij dat afgietsel ook je borsten in het beeld verwerken of je hand(en) en die van je

partner. Zo zie je maar: ook daar zijn heel veel mogelijkheden.

Het materiaal waarmee ik de lifecast uitvoer is een natuurlijk materiaal dat erg geschikt

is voor de huid. Het droogt de huid niet uit en voelt fijn aan. Voor een zwangere buik zal

het ongeveer twaalf minuten duren voor het materiaal is uitgehard. Een lifecast kan bij

mij in mijn atelier in Ede of fijn bij jou thuis.

Als ik bij jou thuis kom, neem ik spullen mee om alles goed te beschermen en ik laat het

ook weer schoon achter. Het enige wat ik van jou nodig heb is water

Het eerste half uurtje leg ik alles klaar en nemen we het plan door. Daarna gaan we aan

de slag met jouw lifecast.

Na de afgieting ben jij al weer klaar en dan ga ik er verder mee aan de slag.

Ik maak al mijn beelden met giethars.  Een beeld in giethars is minder breekbaar en veel

duurzamer. Daarnaast zijn er meerdere optie voor kleuren, waaronder brons, goud, zilver,

wit of vintage effecten. Op de dag van onze afspraak neem ik voorbeelden mee, zodat je

ze eerst kan zien in het echt voor je keuze moet maken.

Vier tot zes weken na de lifecast heb je de prachtige replica bij je thuis.

Tips:
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WERKWI JZE
ALGI NAAT
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TARI EVEN
Standaard kleuren | Edelmetaal | Vintage

Babyhandje of voetje - €109

Set 2 handjes of een handje en voetje - €160

Kinderhandje 1-3 jaar - €119

Kinderhandje 4-8 jaar - €129

Kinderhand 9-12 jaar - €139

Hand 12 - 101 jaar - €149

Witte marmer look met effecten

Babyhandje of voetje - €149

Set 2 handjes of een handje en voetje - €219

Kinderhandje 1-3 jaar - €159

Kinderhandje 4-8 jaar - €169

Unieke look met effecten

Babyhandje of voetje - €149

Set 2 handjes of een handje en voetje - €219

Kinderhandje 1-3 jaar - €159

Kinderhandje 4-8 jaar - €169

Zwangere buik lifecast met gipsverband

Zwangere buik kant - €175

Zwangere buik geschilderd - €200

Zwangere buik mozaiek - €275

Bestaande gipsafdruk renoveren en decoreren

Zwangere buik kant - €150

Zwangere buik geschilderd - €175

Zwangere buik mozaiek - €250

Handbeelden en handenkransen

Vraag een offerte op voor handbeelden en

handenkransen van twee of meer handen.

Dit is mogelijk met zowel volwassen- of

kinderhanden.

Zwangere buik afdruk detail

Vraag een offerte op voor een buikafgietsel met

alginaat.

Er zijn veel mogelijkheden en we bekijken wat de

prijs wordt bij jouw persoonlijke wensen.

*Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten (buiten

Ede), parkeerkosten en/of 

verzendkosten.



'Een relaxte omgeving 

zonder pottenkijkers. Een 

super leuke ervaring tijdens 

de zwangerschap' -

 

 MINKE

Made Creatives

Machteld van der Eijk

Telefoon: 06  15230157

E-mailadres:

info@madecreatives.nl

CONTACT


