Foto maken van je peuter een
hele uitdaging
Het is een enorme uitdaging om je peuter op de foto te zetten.
De dagelijkse kiekjes met de telefoon dat gaat nog wel prima.
Maar wil je een echt leuke foto van je peuter dan heb je enorm
geduld nodig, of gewoon puur geluk. Onze peuter heeft nogal
weinig geduld, en altijd maar aan het bewegen. Natuurlijk
staat hij niet even stil als je hem dat vraagt.

Naar buiten met je peuter
We dachten eerst maar eens kijken of we buiten een leuke foto
konden maken van Max. Dus wij gingen een stukje met hem
wandelen, en kwamen een leuk plekje tegen waar we de foto
wilde maken. Jas uit bij hem en hem zover krijgen dat hij naar
ons luisterde om een foto te maken. Max ging steeds heel even
staan en dan liep hij gelijk weer weg. Hij had de grootste
lol, maar wij wilde gewoon die ene foto van hem. Na vele
pogingen, dachten we wel iets leuks te hebben. En we liepen
het rondje af en gingen naar huis. Ja het was gelukt een super
leuke foto te maken van onze peuter. Toen de rest van de
stappen, aangezien we de foto maakte voor op een canvas.
Teleurgesteld toen de foto niet geschrikt was voor de canvas.
Want hij was van te dichtbij gemaakt, zodat de helft van zijn
mooie koppie er niet op kwam te staan. En nu…

Tweede poging
Inmiddels hadden wij thuis de kerstboom al neergezet en mooi
opgetuigd. En wilde niet meer buiten een foto proberen te
maken. Dan maar binnen bij de kerstboom. Wat een ondeugende
peuter is het toch. Hij luisterde als ik vroeg of hij even
voor de kerstboom ging staan en naar papa zou gaan lachen. Hij
lachte breed uit en keek even naar papa. Maar vliegensvlug was
dat kind er ook al weer vandoor. Dus de ene na de andere foto

was bewogen, niet mooi enz… Tientallen keren vroeg ik hem
hetzelfde, en steeds lachte hij naar papa. En ook wij konden
onze lach niet meer inhouden. Het was zo hilarisch dat hij wel
deed wat we vroegen, maar al snel weer verdwenen was. Maar het
is gelukt.

Foto op canvas
Nu kijken of deze foto wel gemaakt was voor de canvas die we
ervan wilde laten maken. Via Fotofabriek zette we de mooie
foto van Max in het programma, en ja gelukkig deze was er
perfect voor. En we zijn ook onwijs blij met het resultaat.
Dat lekkere eigenwijze mannetje staat op de foto, met z,n
geweldige Olaf trui aan.
Bij Fotofabriek kan je niet alleen terecht om foto,s op canvas
te laten afdrukken, maar ook op hout en wat dacht je van op
tegeltjes. En natuurlijk kan je er ook de meest prachtige
foto,s in een fotoboek laten maken.

Zijn jullie kinderen makkelijk om op de foto te zetten, of
willen ze het liefst net als Max niet poseren en maken er een
spelletje van?

