Kinderen zijn de mooiste mensen die er bestaan. De leukste. En de liefste.
De bijzonderste. Maar ook de wijste. Een levensles die we dankzij onze
eigen gang van vier, volledig mogen omarmen.
En als lezen dromen met je ogen open is, verdienen de allermooiste mensen op deze planeet ook alleen de
allermooiste verhalen. Verhalen waarbij ze eindeloos kunnen fantaseren. Die hen inspireren om nóg meer lol
te trappen, elkaar liever dan lief te hebben. Die hun levens magischer maken.
Want als kinderen en een verhaal elkaar ontmoeten, worden verleden en toekomst onbelangrijk. Het enige wat
nog telt is dat ene moment. Dat moment waarin wij als makers via illustraties en woorden de eer hebben om een
gesprek met hen te voeren. Zelfs als we ze (nog) niet persoonlijk kennen. En waarbij elke seconde van dat gesprek een
mogelijkheid is om hun hoofden en harten te vullen met grenzeloze liefde, kennis en inspiratie.
Omdat elk hoofdstuk het verschil kan maken. Want zelfs als kinderen een verhaal voorgoed vergeten, dragen ze het
gevoel van een avontuur dat hen raakte voor altijd bij zich.
Op avontuur gaan is leuk in je eentje, maar is het allerleukst met je beste vriendjes! In een kleurrijke buitenwereld
die je binnenwereld een stukje mooier maakt. Samen, kleurrijke en avontuurlijk. Het bleken de bouwstenen voor een
gevoel dat al lange tijd bij ons leeft. Woezel & Pip is allang geen babymerk meer, maar vormt een
magische vriendschap voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
Peuters en kleuters hebben een hele andere belevingswereld dan newborns en baby’s. Daarom breekt er
een nieuw Woezel & Pip-hoofdstuk aan. Een hoofdstuk waarin niet één, maar twee brands de hoofdrol spelen:
Woezel & Pip Baby (9 maanden tot 2 jaar) en Woezel & Pip (2+ jaar). Twee merken die perfect
passen bij de verschillende levensfases van een kind.
Voor je ligt een prospectus met daarin de allereerste Woezel & Pip Baby-titels ooit. Natuurlijk hebben ook de oude,
vertrouwde Woezel & Pip-titels hun verankerde plek. Woezel, Pip, Buurpoes, Charlie en Molletje; ze zijn er allemaal bij!
Klaar voor ontelbare ontdekkingsreizen. Of om extra veel te knuffelen, kroelen en lief te hebben.
Eén ding is zeker: de kinderen van Nederland hebben Woezel & Pip in hun hart gesloten. Vanuit die plek proberen wij
kinderen elke dag te voeden met positieve waarden. Zonder pretentie maar met volle overtuiging.
Kinderen inspireren ons op zoek te gaan naar het allerbeste in onszelf.
Voor nu en later.
Dinand & Lucy Woesthoff
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