In het leven van afgelopen
maand
Ik ben en blijf niet echt structureel met mijn blogs, maar heb
weer van een maand erg leuke foto,s met onze belevenissen.

Dit lieve kleine slapende jongetje moest ik wakker maken,
omdat het met mij niet zo goed ging en ik naar de dokter
moest. Helaas koste me dat zoveel meer energie om hem mee te
moeten nemen, maar had even geen andere keuze. Ik was al blij
dat ik toen bij de dokter terecht kon. Helemaal benauwd kwam

ik daaraan, en dus werd er al gauw gekeken of er geen
ontstekingswaarde in mijn bloed zat. Gelukkig negatief, maar
ging wel naar huis met medicatie voor het hoesten. En een
pufje voor de benauwdheid. Nu weken later, ben ik de medicatie
aan het afbouwen omdat ik nog vrij weinig heb. Maar ik hoest
nog steeds. Gelukkig niet meer zo extreem als eerder en valt
er weer beter mee te leven. Maar ben er nu wel echt klaar mee.

Ik
kreeg van mijn lieve mama bloemen voor mijn verjaardag, en ze
hebben best wel even mooi gestaan in de woonkamer.

Als het buiten steeds maar nat en koud is, moet je af en toe
wat leuks verzinnen voor je kind binnen. Dus we hielden een
thee party, met taartjes. Helaas was alles van hout, maar wel
plezier gehad samen.

En
dan maar even aan het huiswerk, dat hoort erbij als je naar
school gaat. Elke week paar uurtjes les en dan huiswerk maken.
Ik ben inmiddels op de helft van de cursus.

Eindelijk maar eens de tijd ervoor genomen om het huishouden
op te pakken. Even de woonkamer stofvrij gemaakt, ik heb er
zo,n hekel aan. Maar als ik dan het resultaat zie denk ik, oww
heerlijk. En dan ben ik trots dat ik het heb gedaan.

Ik hoorde op de kinderdagverblijf dat Max zo goed kon puzzelen
al. Helemaal geconcentreerd kon zijn erin. Dus ik besloot voor
thuis ook maar eens wat grote jongens puzzels te kopen. Heb
gelijk maar drie verschillende dozen gekocht met vier puzzels
erin. En die dag zijn we gelijk er aan begonnen. Het eerste
puzzeltje zette hij zo in elkaar, en ik stond echt verbaasd te
kijken. Zo leuk, deze jongen heeft dus wat uitdaging nodig. En

hij kan dus even vooruit met de puzzels.

Helemaal HAPPY met mijn nieuwe telefoonhoesje van Happycase.
Zo leuk dat ik nu doordat het hoesje gedeeltelijk doorschijnt
de kleur van mijn telefoon ook zie. Alleen is het wel wennen
dat ik geen hoesje meer heb waar dus pasjes in kunnen. Want
dat had ik dus altijd, en zo makkelijk aangezien ik vaak me OV

chip gebruik. Toch vind ik het voor de verandering erg leuk
zo.

Sinds een tijdje heb ik een kaarten set met allemaal vragen
over overleden dierbaren. Zodat je een gesprek kan starten
onderling. Deze kaartjes gebruik ik nu geregeld in mijn
Facebook groep van Wolkenvriendjes. Voor ouders van overleden
kinderen.
Heb jij een dierbare verloren, en kan jij hierop een antwoord
geven?

