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Onmisbaar bij
waterpokken en
valpartijen

Ideaal: haren
uitspoelen
zonder water
in de oogjes

Handige gadgets, een leuk
adres of dat ene onmisbare
voorleesboek: redacteuren
over hun favorieten.
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SLUWE VOS [3]
Linda Pouwels (34, e-mailmarketeer) woont samen met man
Edward (38) en hun twee kinderen
in Oostzaan. Zoon Benjamin
(10 maanden) heeft met zijn zus
Isabella (4) een extra moedertje en
een personal entertainer. Als zij op
dreef is, giert hij van het lachen.

‘Op dit vilten vloerkleed kan
Benjamin straks lekker spelen met
zijn auto’s. Fijn dat het is gemaakt
van biologische materialen,
geverfd zonder chemicaliën en
bovendien fairtrade is.’ 110 X 65 CM
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€ 89,95 SEW HEART FELT VIA LIDOR.NL

VOOR DE
HANGJEUGD [4]
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KNUFFELEN [1]
‘Happy Horse heeft misschien wel de
allerzachtste knuffels van allemaal.
Je kunt ze ook laten personaliseren
met bijvoorbeeld de naam en
geboortedatum van je kind. Megaleuk
als kraamcadeau.’ GEPERSONALISEERDE
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Perfecte plek
om een filmpje
op te kijken

Ogen open
‘Wie dit ding uitgevonden
heeft, verdient een pluim.
Ik kreeg het als kraamcadeau toen Benjamin
was geboren. Ideaal,
want ik spoel nu zijn
haartjes uit zonder dat er
water in zijn ogen komt.
Trouwens, voor Isabella
met haar lange haren is
het ook een uitkomst.’

KNUFFEL € 18,95 HAPPY HORSE VIA
KOTERKADO.NL

RIJMELARIJ [2]
‘Voorlezen voor het slapen gaan,
vind ik het allerleukst in rijmvorm.
Dit boek is er zo één: we kennen
het van voor naar achter. Ik laat
Isabella altijd de rijm afmaken,
vindt ze leuk.’ DE GRUFFALO, DOOR JULIA
DONALDSON EN AXEL SCHEFFLER, € 13,95

98 oudersvannu.nl

DOOMOO-WEBSHOP.NL

STERREN KIJKEN [5]
‘Ik ben helemaal gek van sterren.
Benjamins kamer zit er vol mee;
van de gordijnen tot het dekentje
in zijn ledikant en het vloerkleed.
Deze lamp past er perfect bij. En
extra leuk: als je het licht aanknipt,
verschijnt er in het midden een
plaatje.’ WANDLAMP ‘SLAAP ZACHT,

WONDERZALF [6]
‘Deze littekencrème is bij ons thuis
onmisbaar. Waterpokken, waterwratjes en lelijke valpartijen waar
littekens van overblijven smeer
ik steevast in met dit wonderspul
van Dokter Joost Staudt. Hij
ontwikkelde ’m in samenwerking
met de brandwondenstichting.’
€ 29,95 VOOR 40 ML STAUDT.NL

Z’N RUG OP

[7]

RINSER € 12,50 SKIP*HOP VIA

‘Dit is een ideaal tasje voor
Benjamin om zijn spulletjes in mee
te geven naar de crèche. Hij is
gemaakt van 100% organic katoen
en verkrijgbaar in verschillende
varianten, maar deze past perfect
bij zijn nieuwe okergele winterjas.’

ILOVESPEELGOED.NL

RUGTAS € 18,95 FABELAB VIA MINI-MOMO.NL

MOBY WATERFALL BATH
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‘Deze zitzak van Doomoo heeft
twee verschillende dekjes. Eén
met tuigje voor als je ’m gebruikt
voor je baby en één zonder tuigje
voor de wat oudere kinderen.
Voor Isabella gebruikten we ’m
toen ze nog een baby was, maar
nog steeds vindt ze het heerlijk om
erin te liggen als ze bijvoorbeeld
een filmpje kijkt. Als Benjamin
mazzel heeft mag hij er ook af en
toe op liggen.’ DOOMOO SEAT € 135

KLEINE STER’ € 59,95 HARTENDIEF.COM

ouders vannu.nl
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