
Complimentenkaartjes

HOE WERKT HET? Knip uit, deel uit en maak blij! Kaartjes om iemand te laten weten dat je in ze gelooft. Want groot of klein... 
een complimentje krijgen is voor iedereen fi jn! Tip: stop ze in de broodtrommel, gymtas, of waar jij je kind maar wilt verrassen 
met een lief berichtje.

MEER LEUKE EN LEERZAME DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl
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