Het leven van Max en z,n mama
*week 18*
Sinds dat ik samen met Max ben opgenomen op de MBU in Utrecht
heeft Max ineens ook heel veel geleerd. Zo ben ik de afgelopen
keren een aantal keer echt geschrokken van hem. Want vind het
heel eng als zijn neusje niet vrij is. Nu weet ik wel dat hij
zich vanzelf gaat draaien met zijn hoofdje om dat te
voorkomen. Toch vind ik het nog altijd maar niets dat mijn
zoon zich ineens op zijn buik kan draaien. Ja het is heel fijn
dat hij het kan, maar vind hem gewoon nog eng. Moet er echt
even aan wennen, als ik hem zo tref op zijn zij of buik.

Vier maanden

Ja weer een nieuwe maand foto gemaakt van Max. Ik legde hem in
de hangmat die ze op de MBU hebben en schoot een hoop leuke
foto,s. En deze hebben we uitgekozen als maand foto. Ja alweer
vier maanden oud. Officieel is hij nu ouder dan zijn “grote”
broer Daan. Best een raar moment als je dat gaat beseffen.
Maar Max heeft dus wel die vier maanden gehaald, wat ik echt
als bewijs moest zien. En hoe, moet je kijken wat een vent het
is geworden al. En een heerlijk lachebekkie, ja hij is echt
een vrolijk ventje.

Slapen
Ik heb het vermoeden dat we een buik slapertje gaan krijgen,
hij kan zich nu zo makkelijk van zijn rug naar buik draaien.
In het begin ging hij alleen nog maar op zijn zij slapen. Dan
pakt hij zijn knuffel konijntje in zijn armpjes en dat ziet er
zo super schattig uit. Maar nu vind ik hem heel vaak op zijn
buik in bed. En dit is niet het enige, ik krijg hem ook steeds
makkelijker gewoon naar bed. Soms geeft hij geen kik als ik

hem naar bed breng. En soms hoor ik hem later nog even huilen,
maar heel even en dan is het vaak al stil. Dit geeft zoveel
rust bij mij, dat ik hem zonder problemen naar bed krijg. En
ja hij slaapt dus ook niet meer in zijn inbaker doek, en maar
goed ook dat ik dat al afgeleerd heb nu hij dus op zijn buik
rolt.

Vriendje
Contact maken met andere kindjes is nu ook wel heel
interessant. Zo vond ik de twee jongens op de afdeling naar
elkaar kijken. En echt zo met elkaar bezig. Ik kon het niet
laten om er een foto van te maken. Maar deze zal niet online
komen, want dit mag natuurlijk niet andere kindjes van de
afdeling op de foto zetten. Deze moeder weet het wel, en heeft
de foto,s zelf ook gekregen van mij. Dus hij heeft nu een leuk
vriendje daar, en het is geweldig te zien.

Spelen
Ook kan hij zich zo vreselijk goed zichzelf vermaken.
Inmiddels zijn de ongecontroleerde reflexen weg aan het gaan,
waardoor hij nu speeltjes vast kan pakken. Van de week zag ik
ineens dat hij een bal pakte en zo in zijn handen had. Ik wist
niet wat ik zag. En hij vind het heerlijk in het wipstoeltje
te zitten spelen met de draaiende dingen die je erop kan
zetten. Ik kan hier echt van genieten en uren naar kijken als
hij zo lekker bezig is met spelen.

