Echte prinsesjes kleuren voor SIA
Elise De Nolf uit Reningelst dolgelukkig met haar SIA-droomprijs
kapstok, en knipoogt ze nog
eens snel naar de foto van mama
en papa in de fotolijstjes.
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Naar aanleiding van de
lancering van de nieuwe
collectie voor kids organiseerde het home fashion
merk SIA een leuke kleurwedstrijd. Kinderen tussen
3 en 8 jaar doorheen heel
België haalden hun kleurpotloden, stiften en krijtjes
boven en zetten zich aan
het werk.
De uiteindelijke winnares
van deze wedstrijd is de 4jarige Elise De Nolf uit
Reningelst, die haar tekening bij STEPHANOTIS in
Poperinge binnenbracht.
Elise kleurt en tekent dat het
een lieve lust is en de jury
was het er unaniem over
eens dat haar prachtige
tekening een leuke prijs
verdiende : een SIA inrichting voor haar kinderkamer
met een winkelwaarde van
€ 969,-.

De nieuwe
droomkamer van
Elise
Voortaan kan Elise wegdromen
in haar snoeproze kamer, die
door SIA aangekleed werd in het
Ada-thema, voor echte prinsesjes
die van snoezig roze houden.

Het leuke tafeltje met krukjes,
voor wanneer haar vriendinnetjes op bezoek komen, zal
zeker van pas komen bij het
uitoefenen van haar favoriete
hobby, tekenen.

Kortom, een kamer voor een
prinses, op maat van een kind.
Haar speelgoed bergt ze
voortaan, zoals het een echte
prinses betaamt, op in een echte
schatkist. Haar sieraden en
andere kleinoden zoals haar
geldbeursje kan ze dan weer
wegleggen in het leuke ladekastje met grappige figuurtjes
erop of in een sierlijk schattendoosje met een echt prinsesje
erbovenop. Het grotere speelgoed kan ze kwijt in de ruime
opbergkisten.

’s Avonds, bij het slapen gaan,
geeft ze haar zachte schaap nog
eens een extra knuffel. En bij het
ontbijt heeft ze haar eigen Adamok en kom. Voor ze naar
school gaat, kijkt ze nog eens
snel in haar eigen spiegel en op
het memobord om zeker te zijn
dat ze niets vergeten is, grist ze
haar jasje van haar nieuwe

Grappige
meubeltjes en
accessoires, voor
prinsen en
prinsesjes

Begin 2005 lanceerde SIA ook
een heuse collectie voor de
kleinsten onder ons. De collectie
valt uiteen in vijf grappige
thema’s: Ada, voor echte rozige
prinsesjes, Axel de stoere piraat
met een thema van lichtblauwe
streepjes en Prins Oscar, met
helblauwe streepjes en fijne
gouden sterretjes, met als
nieuwkomers Missy de kat en
Brutus de hond. Kwalitatieve
houten meubeltjes en leuke
accessoires maken voortaan van
elke kidskamer een droomkamer.

Beeldmateriaal
van
onze
winnares en de kidscollectie is
beschikbaar in hoge resolutie op
eenvoudig verzoek bij Daniëlle
Pirenne op 03/760.16.26 of
daniellepirenne@ariespr.be
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