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'Afgelopen zaterdag 

een bellypaint gekregen van

mijn familie en vrienden. 

Super blij was ik er mee.

Bedankt'

 

- CELINE



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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G E E F  J E  Z W A N G E R S C H A P  K L E U R

Vier je zwangerschap op een hele

bijzondere manier. Bellypainting is

een prachtige manier om nieuw leven

te vieren. 

Terwijl  ik met mijn kwast over je buik

kriebel, wordt je baby misschien wel

wakker zodat je weer heerlijk die

connectie kunt voelen. Het beeld dat

je kiest voor de schildering op je

dikke buik, is vaak iets dat echt bij

jullie past en wat een aandenken is

aan deze bijzonder periode. 

Wist je dat je niet alleen mooie foto’s

krijgt, maar ook een afdruk van de

paint?

BELLYPAI NT
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Bij mij in mijn atelier in Ede

Eigen ontwerp of ideeën meenemen of een ontwerp kiezen uit mijn ontwerpenboek

Het is mogelijk om deze ontwerpen nog te customizen door andere kleuren en/of een                

tekst te kiezen. Je mag zelfs onderdelen uit meerdere ontwerpen kiezen en daarvan

maak ik één geheel. Zo word jouw bellypaint uniek en betekenisvol!

Mooie foto’s achteraf met goed licht en mooie fotoachtergronden

3 foto’s met bewerking digitaal opgestuurd 

De beste tijd om een buikschildering te laten maken is tussen de zes en acht maanden. 

Een bellypaint duurt tussen de anderhalf en twee uur en in die tijd kan je zitten of liggen.

Je hebt alle privacy en we zorgen dat je heerlijk comfortabel bent. 

Ik gebruik alleen materialen op waterbasis die 100% veilig zijn voor jou als moeder en

voor je baby. Als de bellypaint af is, maak ik een aantal foto’s. Leuk voor geboortekaartjes

of als foto in een mooi lijstje aan de muur. 

Een bellypaint als cadeau geven? Dat kan natuurlijk!

Je kunt een Made Creatives bon geven en dan kan de dame in kwestie zelf een afspraak

bij mij maken en haar wensen doorgeven. 

Ik kan ook als verrassing komen, op bijvoorbeeld een babyshower. Bekijk daarvoor het

babyshower pakket.

Er zijn meerdere bellypaint pakket opties:

Bellypaint los

De mooiste bellypaint voor het zachtste prijsje
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Op locatie (reiskosten buiten Ede niet inbegrepen)

In het comfort van je eigen huis

Ontwerp keuze uit mijn ontwerpenboek met unieke ontwerpen

Het is mogelijk om deze ontwerpen nog te customizen door andere kleuren en/of een

tekst te kiezen. Je mag zelfs onderdelen uit meerdere ontwerpen kiezen en daarvan maak

ik één geheel. Zo word haar bellypaint uniek en betekenisvol!

Mooie foto’s van de zwangere dame en groepsfoto met alle aanwezigen

5 foto’s met bewerking digitaal opgestuurd

Afdruk van de paint op een doek, zodat je deze mooi kan bewaren en/of kan inlijsten

Ontwerp volledig op maat gemaakt. Jij geeft je wensen en ideeën aan en ik maak er een

handgetekend en geschilderd ontwerp van.

1 feedback moment op het ontwerp    

Eventuele aanpassingen in het ontwerp

Bij mij in mijn atelier of op locatie in de comfort van je eigen huis (reiskosten buiten Ede

niet inbegrepen) 

Mooie foto’s van jou en de paint. In mijn atelier heb ik mooie fotoachtergronden en goed

licht. Op locatie zoeken we de mooiste plek      

Eventueel foto's met partner en/of kinderen

Afdruk van de paint op een doek, zodat je deze mooi kan bewaren en/of kan inlijsten  

10 foto’s met bewerking digitaal opgestuurd

Babyshower pakket

Het meest unieke en betekenisvolle cadeau die je haar kan geven

Bellypaint pakket

Oh, wat zul jij in de watten gelegd gaan worden! Met dit pakket is alles gegarandeerd uniek en

persoonlijk. Jij geeft jouw wensen door voor de mooiste en persoonlijk paints wat prachtig

symbool staat voor het wonder in je buik en jullie leven samen.

Bonus opties

Om jouw partner en/of kinderen nog meer te betrekken bij je paint (en ook de foto's achteraf)

kan ik ook bij hen een paint maken die aansluit en/of overloopt in de paint op jouw buik. Dat kan

op hun hand of bij je partner op de arm en/of rug. Zo past jouw hele gezin bij het nieuwe leven

dat er komen gaat!
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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. 

LI FECAST
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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 in giethars. Giethars is veel duurzamer. Een beeld in giethars is minder breekbaar

en minder gevoelig voor vocht. Daarnaast zijn er meerdere optie voor kleuren, waaronder

brons, goud, zilver, wit e.d.

Zes tot acht weken na de lifecast heb je de prachtige replica bij je thuis. Voor een

meerprijs maak ik het beeld op een sokkel.

Een andere optie voor je zwangere buik is een afgietsel 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.

Dat duurt ongeveer 10 tot 12 minuten. We bespreken jouw wensen voor de versiering.

Zes tot acht weken later heb je hem in huis!

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

met een schildering.

Zorg er altijd voor dat je bij een lifecast kleding aan hebt dat vies mag worden.  
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VLOEIBAAR GOUD

Wat is de borstvoedingstijd toch een

fijne tijd...  

Zo lekker knuffelen met je kleintje, zo

samen. Heel bijzonder hoe een vrouw

haar baby kan voeden met "vloeibaar

goud". Deze periode is bijzonder, fijn,

emotioneel, zwaar, vol lachjes, maar

ook tranen. 

Kortom, het is een rollercoaster. Je

leven is helemaal anders geworden.

Wat is er dan mooier om die eerste tijd

symbolisch vast te leggen met een

sieraad van moedermelk?

MOEDERMELK
SI ERADEN
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We beginnen met een gesprek. Dat kan bij mij in Ede, maar ook via videobellen. Op die

manier kan ik je ook meteen voorbeelden laten zien. Dat gesprek is vrijblijvend, je zit

daarna nog nergens aan vast. Tijdens het gesprek kunnen we al jouw ideeën en wensen

bespreken en kan ik alle opties en mogelijkheden doorspreken. 

De vervolgstap is dat je me de melk langs brengt of op stuurt. Als je het opstuurt kan je

de melk het beste in twee ziplockzakjes doen en dan in een bubbeltjesenvelop. Vergeet

niet je naam erop te schrijven. De melk mag ook uit de vriezer komen.

Dan ga ik er mee aan de slag. Mijn levertijd is ongeveer 6 tot 8 weken en dan heb je jouw

eigen moedermelksieraad in huis.

Ik heb een best wel veel opties en mogelijkheden, zodat deze hanger echt iets voor jou

en in jouw smaak wordt. 

Zo heb ik een aantal standaard vormen. Deze vormen zijn met een platte achterkant en

ze zijn er in verschillende formaten: rond, druppel, hart, ruit en ovaal. Ook heb ik volledige

rond, zoals een knikker. 

Het is ook mogelijk om hem ergens in te gieten, bijvoorbeeld een medaillon. 

De tweede stap is om decoratie te kiezen. Ik werk met bladgoud, bladzilver en bladkoper

en met pigmenten. Ik heb veel verschillende tinten om uit te kiezen. Deze pigmenten

kunnen op verschillende manieren verwerkt worden: spots, swirls of gedeeltes helemaal

in kleur. De schroefoogjes en ringetjes zijn van echt goud of zilver. 

Ik kan ook haartjes van de baby verwerken in de hanger. Al deze dingen gaan we

overleggen in ons eerste gesprek.

Door een mooie samenwerking met Miriam Klaassen, een edelsmid, kan ik nu sieraden

(inclusief ringen) verzorgen in een setting van zilver, goud, rosé goud en witgoud. Ook

daarin zijn veel mogelijkheden. Verder zijn er veel dingen mogelijk in overleg. Ik wil altijd

mee denken met jouw ideeën. 
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Bellypaint

Bellypaint - €75

Bellypaint pakket - €175

Babyshower pakket - €100

Bonus optie bij bellypaint

Bijpassende / overlopende paint op de hand

van de partner en/of kind(eren) - €25 pp

Bijpassende / overlopende paint op de arm

en eventueel rug van de partner - €60

Lifecast

Zwangere buik - €350

Zwangere buik met hand - €420

Zwangere buik met borsten - €430

Babyhandje - €120

Babyvoetje - €120

Babyhandje en voetje - €200

Handbeeld 1 hand - €220

Handbeeld 2 handen - €300

Handbeeld 3 handen - €380

Voor een handbeeld met meer handen kan je

een offerte opvragen

Zwangere buik lifecast met gipsverband

Zwangere buik kant - €175

Zwangere buik geschilderd - €200

Zwangere buik mozaïek - €275

Gipsafdruk versieren

Zwangere buik kant - €150

Zwangere buik geschilderd - €175

Zwangere buik mozaïek - €250

Moedermelkhangers

Hanger met zilveren oogje - vanaf €97 

Hanger met een gouden oogje - vanaf €140

Elke hanger is uniek. De prijs wordt bepaald

na een gesprek waarin we jouw specifieke

wensen bespreken.

*Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele

reiskosten (buiten Ede), parkeerkosten en/of 

verzendkosten.
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'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


