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Onze cliënten aan het woord

Lieve Dames, Milou, Marjo, Winnie, Dana en Gerdine! Wij willen jullie ENORM bedanken voor
jullie GEWELDIGE steun en kundige adviezen tijdens mijn zwangerschap!!! Dankzij jullie
geweldige bereikbaarheid, jullie oprechte betrokkenheid, jullie eeuwige geduld en
beschikbaarheid...heb ik ( een geboren stresskikker) een best héél relaxte zwangerschap
gehad. DANK! Veel liefs van ons drieën!
Maria
Lieve Dana, Dolgelukkig zijn we met onze prachtige zoon Thijmen! We willen je ontzettend
bedanken voor alle goede zorgen en begeleiding bij de geboorte en met name de bevalling.
Jouw handelen heeft diepe indruk op ons gemaakt en zullen we nooit vergeten. Jouw steun en
lieve bemoedigende woorden hebben ons tijdens de bevalling er doorheen gesleept. Dank!
Lieve groetjes
Gert Jan en Esther
Ontzettend fijn en leuk dat je er even was. Deed me goed. Bedankt voor je adviezen. Ik heb
heel veel respect en bewondering voor hoe jullie je werk doen, professioneel maar vooral recht
uit het hart. Wat een top vrouwen zijn jullie!! Liefs van ons 3en.
Jentien
Dank voor de goede zorgen en wat gek dat ik jullie nu niet wekelijks zie!
Aniek, Melle en Saar
Lieve Winnie, Wij zijn erg trots dat Teile Winnie jouw naam draagt. Voor altijd met jou
verbonden. 3 keer heb je onze kindjes op een fantastische manier op de wereld gezet. Jij hebt
ervoor gezorgd dat een van de mooiste momenten uit ons leven - het krijgen van een kind- ook
echt een prachtige ervaring was. Je bent echt de allerbeste verloskundige en vriendin. We
hopen dat Teile op jou gaat lijken en een beetje van jouw sparkle, kracht en liefde heeft; dan
wordt het zonder twijfel een prachtige vrouw!
Aletta, Michiel, Rover, Philippa en Teile

Lees hier wat onze clientele over ons en onze zorg te zeggen hebben. Mocht je zelf ook je verhaal
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kwijt willen dan kan dat natuurlijk! Laat dan een berichtje achter, al dan niet met foto.
Het aller belangrijkste voor ons is dat jij jouw zwangerschap, bevalling en kraambed als een goede
tijd zult herinneren.
“Elkaar leren kennen, opbouwen van wederzijds vertrouwen”

