‘Decade of MommaLuv’
Deze artworks van kunstenares Jessie Hoefnagel zijn speciaal gemaakt voor het tienjarig bestaan van
Stichting MommaLuv en zullen de hele maand september te bewonderen zijn in NOOK Gallery in Den
Haag (Suezkade 48).
Hier staan alle werken met aanvullende informatie, het startbod en de biedingen welke dagelijks
worden bijgewerkt in dit document.
Bieden kan door een mailtje te sturen naar mandy@mommaluv.nl., of het contactformulier in te
vullen. Geef duidelijk aan om welk werk het gaat en wat je bod is. Je ontvangt een persoonlijk mailtje
terug en uiteraard laten we het ook weten als je overboden bent.

Werk: ‘Carry on’
Niemand heeft gezegd dat het moederschap makkelijk is
Maar jij kunt dit
Je kind zal zich altijd gedragen voelen
Dit werk zit in een zwarte lijst van 34,5 x 101 cm
Bieden vanaf: 425 euro
Bod geplaatst: 500 euro

Werk: ‘Safe with me’
Kom je met me mee?
Dan laat ik je de wereld zien
Dit werk zit een houten A2 lijst van 42 x 59,4 cm
Bieden vanaf: 275 euro

Werk: ‘Essentials’
(dit betreft een tweeluik en wordt samen verkocht)
Kraamcadeaus
Overrompeld met rompers
Bedolven onder de knuffels
Maar weet je..
Meer dan zorg en liefde heeft je baby eigenlijk niet nodig
De werken zitten in zilveren lijsten van 60 x 60 cm
Bieden vanaf: 450 euro

Werk: ‘Sis, I’ve got your back’
Zussen zijn er in vele soorten en maten
Dichtbij en ver weg
Dit werk zit in een houten lijst van 50 x 120 cm
Bieden vanaf: 490 euro

Werk: ‘The milk department’
Het huiltje van een hongerige baby gaat door merg en been
Laat jij nou áltijd een heerlijke maaltijd bij je hebben
Dit werk zit in een houten A2 lijst met passepartout
van 42 x 59,4 cm
Bieden vanaf: 390 euro

Werk: ‘Sleepless nights’
Lieve mama, het is je weer gelukt
Je hebt vandaag schone kleren aan
En je hebt zelfs kunnen douchen
We zijn trots op je

Dit werk zit in een houten lijst van 50 x 50 cm
Bieden vanaf: 350 euro

Werk: ‘This is MommaLuv’
MommaLuv in beeld gevangen
Het moederschap dat, waar ook ter wereld, in de kern altijd
hetzelfde voelt
Dit werk zit in een walnoothouten A0 lijst
van 118,9 x 84,1 cm
Bieden vanaf: 500 euro
Bod geplaatst: 550 euro

Werk: ‘Bundle of love’
Weet je nog kleintje, dat je precies in mama’s hand paste?
En mama toen besefte dat ze nooit meer de belangrijkste
persoon in haar eigen leven zou zijn
Dit werk zit in een zilveren lijst van 60 x 60 cm
Bieden vanaf: 250 euro

Werk: ‘Backseat’
Negen maanden met liefde in je buik
En nu met liefde op je rug
Deze lino zit in een zwarte A2 lijst van 42 x 59,4 cm
Bieden vanaf: 400 euro
Bod geplaatst: 400 euro

Werk: ‘Queen’
Dit is hoe een sterke moeder eruitziet
Met trots toon je je kind aan de wereld
Jouw plastic kuipstoel, een troon
Je zoon, een prins
Dit werk zit in een zwarte lijst van 60 x 70 cm
Bieden vanaf: 425 euro
Bod geplaatst: 450 euro

