
Awash lookbook
Handmade children's clothing

Kledingabonnement



·        

Laat keuzestress links liggen 
·        

Maak komaf met wegwerpcadeaus
·        

Verspil je tijd en geld niet aan multinationals
·        

Schakel van vervelende cadeaus naar een
unieke verrassing

Awash verrast met het kledingabonnement!



De eerste box bestaat uit 2 broekjes en 
een sweater in maat 50/56. 



De volgende box 
krijg je als je kindje  
3 maand oud is.  
Een vrolijke longsleeve 
met een comfotabel
broekje in maat 62/68 



Awash kiest resoluut voor:
.

- toffe, ecologische stoffen

- hip Belgisch

- authenticiteit & kwaliteit

- handgemaakt & op maat



De derde box valt in de brievenbus als
 je kindje 5 maanden is. 

Een haremjumpsuit  en longsleeve in 
maat 62/68 



De kledingstukken uit het abonnement 
worden enkel voor de abonnees gemaakt.

 Je kan ze dus niet bestellen 
via de webshop. 



Wanneer je kleine spruit 7 maand is valt er een hippe
pyjama in de brievenbus. Aan jou de keuze?

 Vosjes of lieveheersbeestjes.





De kleding wordt op maat gemaakt.

Dus ook wanneer het  kind géén standaardmaten 
heeft zorgt Awash ervoor dat de kleertjes alsnog 

perfect passen.

In functie hiervan neemt
Awash contact op voorafgaand aan de

 eerstvolgende zending.

Awash speelt ook in op de seizoenen.
 De velvetstoffen worden in lente en zomer vervangen
door sweaterstof.  Lang wordt kort. Indien je dat wenst

uiteraard.



Wat dacht je van deze combinatie :
 een stoere zwarte haremjumpsuit met

 een te gekke longsleeve in 
maat 74/80 .  Deze outfit krijg je bij 

9 maanden uit de buik. 



Niet alleen zorg je voor meer speelplezier, 
je maakt bovendien een verschil in het

leven van kinderen in Ethiopië.
 

Bij elk verkocht abonnement  schenkt Awash
immers 5 euro aan de vzw Let Us Change.

 



Lang leve jij  !  
1 jaar !

Deze superzachte sweater in maat
 86/92  komt jouw richting uit. 



 Bij een abonnement van 2 jaar komt een streelzachte
hoodie er als eerste aan .  

De kap is gevoerd met een botanical print.
 De maat is 86/92.



De stoffen van deze unieke & kleurrijke 
kledingcollectie werden zorgvuldig uitgekozen 

zodat de kleding erg comfortabel zit en voor dubbel
zoveel speelplezier zorgt. Oftewel kleding voor happy

hearts.



Box nr 8 laat je de keuze : 
een longsleeve gecombineerd met een rokje

 of liever in combinatie met een broekje. 
Ook hier is de draagmaat 86/92.





Op 18 maanden valt er opnieuw een 
fluweelzachte hoodie in je brievenbus. De kap heeft

binnenin een print met vossen. 
De hoodie valt als een 92/98.



Je investeert éénmalig maar de ontvanger
krijgt gedurende één (of twee) jaar lang elke
twee maanden hippe, unieke en
handgemaakte kledingstukken van Awash
toegestuurd. 

Je kan bij de bestelling een notitie
achterlaten waarbij je de gegevens
achterlaat van de ontvanger alsook de reden
waarom je hem/haar dit bijzonder geschenk
wil geven.



Je peuter doet niets liever dan de wereld ontdekken.
 Klimmen, klauteren, lopen en springen dan

 draag je het liefst een outfit die je niet hindert. 
Ook deze keer heb je de keuze: een broekje met een

longsleeve in maat 86/92. Wat kies je? 
Aapjes of liever de bloemetjes .





In deze vrolijke pyjama gaat je peuter
zonder morren naar bed. Ondertussen

is je kapoen  22 maanden en de
pyjama valt als 98/104.





Twee jaar vlogen voorbij. Het laatste
kledingstuk in maat 98/104 komt

eraan. Een blauwe hoodie waarbij de
kap werd gevoerd met de vrolijke

appels. 





Fotografie : Maxine Stevens:
 https://maxinestevens.com/

Modellen: Stig, Lilou, Bas, Vinn, Noah, 
Maisie, June

Kleding: www.awash.be


