
Pas ik bij jou? Neem mij gratis mee en hang  
een ander terug in mijn plaats!  
Nu heb je in het wild geruild!

Doe je online ook mee?  
Ruil je wild op  
www.krijgdekleertjes.nl

Is je kind blij met mij? Maak dan een foto voor Facebook of Twitter 
(mét dit label!)

www.facebook.com/krijgdekleertjes
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Doe mee aan het wildruilen: haal wat van de lijn in ruil  
voor wat anders. Doe online ook mee!

Zijn de broeken van je kind te klein en ligt zijn speelgoed onaangeraakt in de hoek? 
Tijd voor 
Ruil je kleertjes en speelgoed voor een pakket spullen wat bij jouw kind past.  
Gewoon via internet, op een moment dat het jou uitkomt. Duurzaam én voordelig.

Kijk op                                                  voor meer informatie en Ruil je Wild!
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Waarom hangt  
hier een waslijn  
met kinderspullen? 
Omdat het tijd is voor KrijgdeKleertjes! 
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