Mom In The City nieuws!
Lieve MITC friends!
Het is volop lente, de zon schijnt, de vakantie staat voor de deur... Mooie tijden mensen! Ook
voor Mom In The City. Op 17 juni bestaan we precies 1 jaar. Terugblikkend zijn we best trots op
wat we hebben bereikt in de relatief korte tijd dat we in de lucht zijn. Mede dankzij jouw steun en
aanbevelingen waarvoor veel dank. Het is daarom hoog tijd voor een update.
Workshops

De eerste workshop Mom In The City Den Haag in Restaurant At Sea is met veel enthousiasme
door de deelneemsters ontvangen. Vergelijkbare reacties als in Amsterdam, een goed signaal dat
we blijkbaar de juiste snaar raken. Desalniettemin blijven we op zoek naar informatie en
samenwerkingsverbanden om onze workshops steeds verder te verbeteren. Zo werken we
bijvoorbeeld samen met een kinderarts uit ’t Gooi die een methode heeft ontwikkeld voor
huilbaby’s. Informatie die je graag vooraf wilt weten, zodat je voorbereid bent als dit je overkomt.
De workshop MITC Kinder-EHBO is er voor iedereen die waakt over het kostbaarste bezit van
iedere ouder en natuurlijk de ouders zelf. De eerste workshop MITC Kinder EHBO was een enorm
succes. Onze gecertificeerde trainster Bennita Bloq nam ons op kordate wijze met een flinke
dosis humor in 1 dag mee door alles wat je zou moeten weten om bij calamiteiten adequaat te
kunnen handelen. Overigens, mocht je nog twijfelen om je in te schrijven: de lunch is overheerlijk
en vrijwel alle ziektekostenverzekeringen vergoeden minimaal 75% van het cursusgeld.
De Mom In The City baby terugkomborrels waren enorm gezellig. Natuurlijk alleen maar prachtige
citybaby’s en de ‘echte’ verhalen over bevalling en kraamtijd kwamen al snel op tafel. Gelukkig
hebben de citymoms veel gebruik gemaakt van alle kennis en tips uit de workshops en de MITC
box.
MITC nu op 5 locaties!

Na Amsterdam, Den Haag en ’t Gooi voegen we 2 steden toe. We stellen met heel veel plezier
twee nieuwe Franchise Moms voor. Sacha Hettema is Mom In The City Haarlem.We zijn heel blij
om deze enthousiaste vrolijke mama bij Mom In The City te mogen verwelkomen. Zij heeft reeds
ervaring met het geven van zwangerschapsyoga, maar is helemaal in voor iets nieuws. Dat wordt
vast een vliegende start. Zij geeft de workshop bij Madame Marlie aan de Grote Markt in
Haarlem.
Aretha Gijsbertha is Mom In The City Almere. We zijn erg blij met deze energieke doortastende
Mom aan boord. Ze heeft een passie voor kinderen, ze is docente pedagogiek. We kunnen haar
input goed gebruiken voor de Workshop Peuterpuberteit die in de planning staat. Zij zal later dit
jaar starten na de komst van haar eerste kindje. We wensen hen allebei veel plezier en succes!
MITC partners
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We zijn allerlei mooie samenwerkingsverbanden aangegaan. We lichten er twee toe.
Mom met Joolz In The City
Joolz Day & Dutch Ergonomicz: een stijlvolle kinderwagen ontworpen rond het menselijk lichaam
van de ouder én het kind. Ouders en hun kindje brengen de eerste jaren ontzettend veel tijd door
achter en in de kinderwagen. Buiten in het park, op een terras, bij opa en oma, thuis of in een
winkel. De Joolz Day is ontworpen rond het menselijk lichaam. Dat van de ouder en van het kind.
Niet vreemd daarom dat Joolz ergonomie, of zoals dit merk het noemt, ‘Dutch Ergonomicz’ een
centrale plaats geeft in de designfilosofie. Terwijl de ouder en zijn of haar kind rondwandelen met
de Joolz Day, ondersteunt een som aan functionaliteiten hen beiden. En zien ze er ook nog eens
stijlvol uit. Stijlvol en functioneel past helemaal bij de filosofie van Mom In The City. Joolz geeft
toelichting op ergonomie van kindjes in module 4 van onze workshops en binnenkort zal de Joolz
Day ook via de NMITC webshop verkrijgbaar zijn. Daarnaast onderzoeken we of we samen met
Joolz Orange Babies kunnen steunen. Voor meer informatie surf je naar: www.my-joolz.nl
MITC & Doctor Feelgood
Zowel BN'ers als artiesten van over heel de wereld en MITC's eigen Linda gingen je voor: Voor
de allerbeste massages en de leukste feelgood cadeautjes ga je naar Doctor Feelgood Massage
Company in de Amsterdamse Scheldestraat. Ze zijn gespecialiseerd in pre- en postnatalmassages en hebben hiervoor speciale massagetafels met comfortabele uitsparingen voor
buik en borsten uit Amerika laten inschepen. Alle masseurs zijn certified en er worden alleen
natuurlijke oliën gebruikt.
Wat dacht je van 'happy feet' een 'energy brush' of een 'big chill'?

Als je aangeeft dat je via MITC komt, krijg je na je massage een leuk
cadeautje!
MITC in de media

In Lief Lifestyle magazine heeft een rapportage van 3 pagina’s gestaan over de Mom In The City
Workshop. Ook de allereerste MITC citybaby Casper staat met mama Janneke op de foto. Verder
hebben we met een paginagroot artikel gestaan in 8 regionale dagbladen.
Op 28 juni zal er opnieuw worden gefotografeerd tijdens de workshop in Hotel Arena. Deze keer
voor CRAVE Amsterdam: The Urban Girl’s Manifesto. Een boek waarin MITC wordt geportretteerd
samen met 150 vrouwelijke ondernemers met een vernieuwend, creatief en interessant concept.
We zijn natuurlijk erg trots dat we tussen deze bijzondere ondernemers mogen staan! De
lancering van het boek zal eind augustus zijn. We keep you posted!
Hartelijke groet, fijne vakantie en tot ziens in de city!
Linda Koo en Sylvie van Luijk
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