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Charity

Win
4Seconds designtafel
van MMooD
twv
1 995
Volgende week wordt hij in primeur voorgesteld op de
Biennale Interieur in Kortrijk de 4Seconds designtafel
Vier seconden
meer heb je niet nodig om deze
creatie van het Belgische label MMooD uitte klappen tot
een grootformaat Hulpstukken schroeven of iets anders
komen er niet aan te pas Dankzij het
gepatenteerde systeem van MMooD kan je de vleugels
van de tafel snel openvouwen om een rechthoekige tafel
voor 6 personen om te vormen tot een ronde voor
9 personen Waag je kans en win deze
4Seconds designtafel van MMooD t w v 1 995
Door te sms en zamel je geld in voor Pleegzorg Vlaanderen

Je zinnen gezet
op deze tafel
Blader naar p 47
voor de verkoopinto

ZO MAAK JE KANS OP DEZE PRIJS EN STEUN JE HET GOEDE DOEL
Sms vóór zaterdag 15 oktober het codewoord TAFEL naar 6006 gevolgd door een spatie en de letter die overeenkomt met het antwoord
op de vraag Hoeveel seconden heb je nodig om de tafel van MMooD groter te maken A Vier B Vijftien C Veertig Tik nog een
spatie en beantwoord de schiftingsvraag hoeveel sms jes met het juiste antwoord zullen we tegen uiterlijk vrijdag 14 oktober middernacht
hebben ontvangen Deelname kost 0 80 euro per bericht De opbrengsten gaan naar Pleegzorg Vlaanderen dat ervoor zorgt dat kinderen
in een moeilijke thuissituatie of volwassenen met een beperking voor korte of lange tijd worden opgevangen in een pleeggezin
www pleegzorgvlaanderen be
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Proficiat aan BarbaraVandebuerie uit Avelgem en Lien Scheerlinck uit Goetsenhoven die de handtas en geldbeugel van Kate Spade
uit NINA 408 wint
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