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HAARLEM - De media staat er vol mee; het laatste nieuws over COVID19 in Nederland en andere delen van de wereld.
Op zoveel verschillende vlakken wordt de bevolking met dit virus geconfronteerd, zo ook ik.
Ik ben fotograaf, zwanger van mijn eerste kindje, en helaas kan ik mijn werk momenteel niet uitvoeren.
Daarom ben ik direct met mijn collega-fotograaf Anne om de tafel gaan zitten om te brainstormen.
Niet met als doel geld te verdienen aan deze bizarre pandemie, maar met de gedachte hoe we onze klanten toch nog 
-waar mogelijk- kunnen bedienen. Normaal gesproken doen wij namelijk regelmatig pregnancy- of newborn shoots samen. 
Maar dat is met de huidige richtlijnen absoluut geen optie. 

Kraamvisite wordt raamvisite; wat veel in het nieuws voorbij is gekomen. 
En zo kwamen wij op het idee om (k)raamshoots in het leven te roepen. 
Want geen bezoek én geen foto’s van juist zo’n bijzondere en kostbare 
periode is wel erg sneu.
Vorige week hebben wij een win-actie opgezet op Instagram en Facebook 
en deelde dit onder andere in de Leidsebuurt in Haarlem, waar ik zelf ook 
al jaren woon. Daar kwam een winnares (met een pasgeboren dochter) uit 
die absoluut geen bezoek mag ontvangen en daardoor een compleet andere 
kraamtijd beleeft.

De shoot door het raam was een uitdaging en werd door middel van duidelijke instructies gelukkig goed ontvangen. 
Een kleine preview van de beelden zijn te vinden onderaan dit bericht. 
Zojuist kregen wij haar reactie binnen: 
“ Hoi Stephanie en Anne,
WÁT een prachtige foto’s, écht heel mooi. Het ontroert me!!!
Wow, bedankt meiden! 
Poeh, wat kijk ik uit naar de rest!!
Groetjes Joyce (en Guido, Devin en Amé) “

Wil jij ook iemand blij maken met een bijzondere herinnering in beeld zodat de meest kostbare tijd wordt vastgeled voor familie-, 
omgeving en voor later?

Fotografie: 
Anne Huibers en
Stéphanie van der Heijden 
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