Baby Brabbel – Draagmama
Een nieuw rubriek is geboren op mijn blog “Baby Brabbel” Elke
week zal deze terug keren met een nieuw thema of gewoon een
leuk stuk over Daan en het moederschap. Er komen vast nog
weleens tips naar voren voor andere mama,s. Maar vast ook wel
vragen naar andere mama,s… Opvoeden doe je vanuit je gevoel,
en je hoopt maar dat je het goed doet. Welke moeder is niet
eens onzeker of het wel het juiste is voor je kindje. Ja ik
ben best onzeker over veel dingen. Maar een goede moeder mag
dat zeker zijn. Zelfs daar twijfel ik weleens over of ik wel
een goede moeder ben. Maar ik heb een erg tevreden mannetje,
dus dan zal dat vast wel goed zijn wat ik doe.

In mijn zwangerschap leek het me al fijn om me kindje te gaan
dragen. Maar echt in verdiept had ik me niet. Ik hoorde van de
Minimonky en ging eens neuzen op de site ervan. Op dat moment
was ik er helemaal weg van. Ik besloot deze te gaan kopen, en
dat deed ik dan ook op de negenmaanden beurs. Weten jullie nog
dat ik een review beloofde hiervan. Sorry dat gaat hem niet
worden. Inmiddels heb ik hem verkocht want de kleine wil er
niet in. En nu met mijn hernia is het geen goede draagdoek.
Maar achteraf ben ik ook heel blij dat Daan er niet in wilt.
Want heb begrepen dat het geen ergonomische draagdoek is en
zelfs gevaarlijk kan zijn voor kindjes.
Via de fysio van Daan ben ik in contact gekomen die hier wat
meer verstand van heeft en nam haar eigen draagdoek mee. Een
Tricot slen. Ze liet me zien hoe dat werkte en liet het mezelf
proberen en voelen. Ik was er gelijk helemaal weg van. Ik had
geen andere keuze meer dan met een draagdoek naar buiten te
gaan met onze kleine aangezien ik met mijn hernia niet de
kinderwagen van de trap kan tillen. (we wonen op 3 hoog) Maar
al snel kreeg ik te horen dat de doek veelte warm was met dit
weer. En ja dat voelde ik zelf ook wel. Geen idee hoe ik dat

moest oplossen. En eigenwijs wilde geen nieuwe kopen. Ze zijn
best prijzig. Toch werd er op de draagpraat facebook pagina
een geweven doek aangeraden. Maar mijn man vond het nogal
onzin. Ik daar in tegen hoe meer reacties hoe meer ik dit wel
wilde gaan proberen. Al meerdere boden hun doek aan, maar ik
wilde zo snel mogelijk een nieuwe hebben aangezien het wel erg
warm was. En me enige manier was naar buiten te gaan met kind
zonder man.
Ik plaatste een berichtje met de vraag waar je zulke doeken
kon kopen. Al gauw wist ik dat ik geluk had in Groningen te
wonen. Musjes.com zit in de stad werd me verteld. En had al
snel me zinnen op zo,n geweven doek gezet. Met 30 graden ben
ik de stad in gegaan, ja wel alleen. En deze winkel een
bezoekje gebracht. Wat werd ik super goed geholpen echt. En
wat een nog groter verschil van gevoel van de 2 doeken die ik
nu kende. Dit voelde nog veel veiliger aan. Heerlijk echt me
kindje zo dichtbij te kunnen dragen. Na het oefenen en wat
gedronken te hebben daar, besloot ik er 1 uit te zoeken. Ik
kon niet weg gaan zonder zo,n fijne doek.
De eerste week beleefde ik er al veel plezier van. Toen ging
bij Daan het gips eraf en kreeg hij schoentjes met een beugel
ertussen. Weer moest ik het gevecht aan om te kijken hoe ik de
doek moest knopen. Ik kon weinig zien wat ik deed, en daar
ging het mis mee. Tenminste ik dacht dat het goed zat, maar na
een middagje weg met hem, was hij heel erg stuk gezakt. Ik
maar denken ik had toch alles goed gedaan. Wat ben ik blij dat
ik foto,s plaatste op draagpraat. En iedereen maar zei dat ik
niet onder de beentjes door was gegaan. Ehmm echt!!! Ik
begreep het echt niet hoe het zo fout was gegaan. Maar ik
moest toch echt dinsdag veilig naar het ziekenhuis gaan. En de
doek is de enige oplossing. Ik kreeg een draagconsulent in
mijn privé. En voor ik het wist stond ze bij me op de stoep
met een tas vol oefen materiaal. Wauw geweldig dat het zo snel
kon. Ze heeft me echt super geholpen. En laten zien wat er
fout ging. Ja nu nog met Daan ook goed krijgen. Na een keer

oefenen op een pop was het echte werk aan de beurt. En ook dat
ging goed met wat handige trucjes. Moet het nog even na een
paar keer knopen echt eigen gaan maken. Maar ik kon tenminste
nu veilig op pad.

Niet de meest mooie foto, maar zo ging ik naar het ziekenhuis
op pad.
Wil jij ook gaan dragen raad ik je zeker een ergonomische doek
aan. Veilig voor je kindje en fijn voor jezelf om te dragen.
Een tricot slen is ook zeker fijn, maar mijn voorkeur gaat nu
uit naar een geweven doek. Ik heb nu zelf een Yaro butterfly
lilac. En ben er heel erg blij mee. Mocht je meer willen weten
over dragen, kijk dan eens op de facebook pagina Draagpraat.
Draag jij je kindje ook? En wat voor doek gebruik jij ervoor?

