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Dit is de voorkant.
De Marokkaanse tekst loopt van rechts naar links.

dr l ,{..1*'i1
PEUTERBOtrK

À--^,Y I Nattttt
I

.... ... . . .... G eho«l rtctl lt t tr rtt

.lL-l',Yf 
"3JU,. \r/ \-

Fl

F1

P.i

pn"

pr

pi

-

7t

f,ryr'

p.i

É:;

FJ;i

Fii

F
hr;



;i I

4l

rl
I

t

I

J

J

,

I
I,)

l
t
T

,l

-:

/$44
Administratieve gegevens I

Naam /
Voornamen /
Geboortedatum /
Adres /
Woonplaats /
Telefoonnummer /

Konsultatieburo /
Adres /
Plaats /
Telefoonnummer /
(bereikbaar tussen

Arts van het buro /
Wijkverpleegkundige /

en uur) (

'4JlàUl iiHl

irL rl ;l

'.tiLll i_ll r.'i.,Jl r-r:(^

ö I Jr-:rJ I

óts.r I

ó,i't!l f.,

i.cLJl à'i Jl '.., I qr1.33Ï

gr'l( I ;

U.-rJ I i.-àJ'^.
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INLEIDII{G

KINDERENVANlTOT4J urR

Je kind wordt snel groter. Elk jaar groeit hij ongeveer
10 centimeter en wordt hli 2 kilo zwaarder.
Maar je kind groeit niet alleen. Hij k'an ook steeds
meer.
Hij leert kruipetr, lopen, rennen, klimmen. Hij gaat
beter naar je luisteren en gaat begrijpen wat je zegt Hij
gaat zelf. praten en spelen.
Je kind krijgt een eigen willetje en kan "stoute" dingen
doen.
Hij moet leren wat hij wel mag en wat niet. Hij moet
wennen aan de regels in jullie gezin.
Dat hoort er allemaal bij.
Je kunt het lezen in dit boekje.
Natuurlijk wil je graag dat je kind ge2ond is. Het boekjé
leert je hoe je daaraan het beste kunt meewerken. En
wat je moet doen als je kind ziek wordt.

Neem dit boekje mee naar het peuter(kleuter)buro. Ze
zullen daar kijken hoe het met je kind gaat: of hij ge-
zond is, goed groeit en wat hij op een bepaalde leeftijd
al kan.
Er is ruimte in het boekje om aantekeningen te maken.

Achterin, op blz. I59, vind je een lijst "Wat kan mijn
kind?" Je kunt invullen welke vorderingen je kind
maakt. Dat is leuk voor later.
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Dit is een boekje dat door Nederlanders is ge-
maakt. Je bent het misschien niet met alles eens.
Maar je zult er zeker veel goede raad in vinden.
Vergeet niet dat je kind in Nederland opgroeit en
straks Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes
krijgt.

;



3

i
t
I

INHOUDSOPGAYE

INLEIDING

HOOFDSTUK 1 WAT DOEN ZF, OP HET
PEUTERBURO?

HOOFDSTUK 2 JE KIND GROEIT EN WORDT
EEN MENS
Groeien
Je kind wordt al een mens

- Je kind is een persoonlijkheid
- Hij is nog erg afhankelijk
- Toch toont je kind zijn eigen wil
Zekerheid door vaste regels

- Niet de ene keer verbieden
en de andere keer toestaan

- Verbied alleen als het ècht niet mag

- Laat je kind duidelijk merken wat je wilt
- Laat merken als hij het goed doet
Boos kind
- Driftbuien
Angst bii kinderen
- Bang voor water

- Ban g zijn in het donker
- Bang om alleen te blijven
- Bang voor haar en nagels knippen
Zelf doen
Steeds maar vragen
Jezelf ontdekken
Jaloezie

- Wennen aan een nieuw broertje of zusje

- Spelen dat je klein bent
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HOOFDSTUK L

WAT DOEN ZE OP HET PEUTER.
BURO

Op het peuterburo kijken ze ofje kind gezond is. Of hij
goed groeit en voldoende weegt. Maar ook of hij zich
goed beweegt, of hij goed kan zien en horen. Of hij
goed reageert, spreekt, speelt.
Je gaat er 2x per jaar heen.
Op het peuterburo werken dokters en verpleegkundi-
gen. Ze praten met jou persoonlijk. Maar soms zijn er
samenkomsten voor groepen ouders. Daar krijg je infor-
matie en je kunt vragen stellen. Als je dat wilt, in je
eigen taal, b.v. met de hulp van een tolk of de tolkente-
lefoon.
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Als er iets is dat je wilt weten, waag het dan. Zeghet 't-&".jJtjl '-'.: ! t.rJJ l c'r L" U l 
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Als je denkt dat er iets met je kind niet in orde is:
als je kind niet goed loopt of beweegt of als hij
niet goed hoort. Als hij naar jouw mening te stil is,
of te vaak huilt. Praat er dan over op het konsulta-
tieburo . Ze letten er dan ekstra op. Is er niets aan
de hand, dan hoef je niet meer bang te zijn.
Klopt er 'echt iets niet, dan vragen ze hulp aan
mensen die je kind het best kunnen behandelen.
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il HOOFDSTUK2
JE KIND GROEIT EN WORDT EEN
MENS

GROEIEN

Tussen zljn eerste en vierde jaar wordt je kind ongeveer
30 tot 40 centimeter langer, dus L0 centimeter per jaar.
En hij wordt ongeveer 8 kilo zwaarder. Dat is 2 kilo per
jaar.
Niet alle kinderen worden even lang. Ze erven van
moeder en vader de aanleg voor een bepaalde lengte.
Daarom groeit een kind soms wat langzamer dan andere
kinderen van zijn leeftijd. En soms juist \ryeer sneller.

JE KIND \ryORDT AL ECHT EEN MENS

Je kind verandert van een baby in een peuter. Daarbij
kun je hem helpen.

Je kind is een persoonliikheid

Je kind groeit niet alleen. Hij laat ook merken wie hij
is. Hij ontwikkelt een eigen karakter, een eigen wil,
eigen eigenschappen.
Vaak kun je bij een baby al iets zien van het kind dat hij
straks zal worden. De aanleg is natuurlijk al bij de ge-
boorte aanwezig.Maar nu pas wordt goed duidelijk wat
voor een mens je kind is en zal zljn.
Een kind erft zijn aanleg van zijn ouders. Maar daarmee
is niet gezegd dat hij zo zal worden als zijn vader of zijn
moeder. Ook al lijkt hij sprekend op één van hen. Geen
twee mensen zijn ooit precies hetzelfde.
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Je kind zal nooit precies worden zoals jij wilt. Je
moet het de kans geven zichzelf te zin.
Hij heeft jouw hulp, steun en aandacht nodig om
zich te ontwikkelen. Hij heeft ook vrijheid nodig
om zichzelf te kunnen worden.
Dat geldt voor jon§ens 'en meisjes. Ieder kind
heeft even veel recht op goede kansen.
,In Nederland krijgen mannen en vrouwen steeds
meer gelijke rechÉn. Je kind zal in dit land op-
groeien. Je moet hem daarop voorbereiden. Je
kunt dat doen door je dochters en zoons evenveel
aandacht te geven. E,n het ene kind niet voor te
trekken boven het andere
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Je kind is nog erg afhankeliik

Een kind gaat als hij ongeveer 1 l/2 jaar is, voelen dat
hij een eigen "ik" heeft. Hij merkt dat hij niet één is
met jou. Dat gevoel kan hem bang maken. Bang dat hd
je Íerliest. Vooral als je kind veel alleen is met jou, zal
hij die angst hebben. HU laat je geen sekonde uit het
oog en volgt je overal. Je kind zal huilen van angst als
je ongemerkt de kamer bent uitgegaan. Hij denkt dat
hrj je kwijt is.
Een kind dat bekende mensen of andere kinderen om
zich heen heeft, is soms minder afhankelijk van zijn
moeder.
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Toch toont ie kind ziin eigen wil

Als je kind ongeveer 2 l/2 jaar is, ontdekt hij dat hij een
eigen "ik" heeft en ontwikkelt hij ook een eigen wil. En
wat hij wil, is lang niet altijd wat jij het beste voor hem
vindt.
Vergeet niet dat je kind nog niet alles begrijpt wat je
zegt. Hij kan ook nog niet praten en zeggen wat hij wil.
Daardoor kan je kind boos worden en verdrietig. Hij
gaat zich verzetten.

Samir wil zijn muts niet op en zijn jas niet aan.
Maar jij vindt dat het moet. Want buiten is het
koud.
Leg dat Zo'n kleintje maar eens uit. Hij begrijpt
niet woarom hij zo goed ingepakt moet worden.
Maar jij weet wat goed voor hem is. Hij krijgt zijn
zin niet. Samir wordt boos en huilt. Meer kàn hij
ook niet.

Zulke botsingen komen steeds voor.
Het duurt nog even vóór je je kind kunt uitleggen
waarom iets niet mag. Nu moet je gewoon doen wat je
nodig vindt ook al wordt je kind boos. Nu zul je nog
moeten verbieden zonder dat je kind precies begrijpt
waarom.

sJ L*o i.ll;X I CIL*-.S d IJSLÀ tÀ ls
.CJt+.r "liï|" . à-.e 'l(., ( .Ué-tsJ g,,..at..- J.r'. ^ cJrJS g-a...6t tit

ï-à1.--ll L^ro,--i[.. . *: i*5 $lJl J . ,Lro tsolJrl dJJS J.''.^ g-i"+§,,\

. JJ t+J C t--J I r/ t,,e-,'i .rr. t ,,.s3rL:S ,JlJ I

.d JJi:iS ,,lJl e+ JIS uÈ.iJr*S tr d.rfs 
"ï,r-t- 

dLrL...-. t.

*Í-t+ di JJ+s ftS+ cÈt+ cÈ;JLi t- sn

JJt---r qSJG _r .öj,-.-fJ ,+ 'i+ "IJJJJ ry lr4J

LJ-.í,JI u-*,-4# t+ t-: J,-IJ * Z;tlll JA-L, uÀ+iL tr J--*,
..:1*Jt ;,4LSltl: * ày f jI ,é-àJt cll,t àí+ .-iJ!.l.jí c:*l *l .L,.(é

u.'* J* À c.ryé,-#llélé yo otJ ,aJJJy' r#t .tll,,-J.jti .'t .:

li*.o.cJl 1-J uLiJr Lo lil . *J"JyJ gJ..a.§ uA'i Utb c:il ,yl, ,)t*_>,

.y-N* uilÉ lr v-:-Jl tta ö- JSI .vS,* /.t-4
.r:tly'l JLrr ilh lJ"uiJ*í <:tlil.,t /l iU JL?-.,

+J ,-f.,:.So t- dy- dJ, g.$i .:IJ èlSÀr L. il..'-i örll .t^ lJ ,J.,'.(

*++S qrJJ I c,rl+ L-ll -)+J+ J-aÀ .:r-3, I .lLo ,,-" JL, ^ïl uiàr-# lJà
l.- )tr.:.,1?t-àll Uàr+ L.14 C*..31 - À. JljL- L+l.l ..:. i+ tÀlS rrirfl

.cÈ)(. il+,

L4



Soms vind je iets de ene keer goed en verbied je het de crL-i3ïl .:* J .:,r ar -rt da*i J+rJ r.-^l.i <rtjirll .È.1+ (t'
volgende keer' Misschien omdat je moe bent of geprik- 

u--:,Lr i,J r ' ^ rr.Lii-Lii- ,1 iir--.ii qrrs-:-s dilt r ^:.J.(-4!4is
keld.

I
FL

Iprl
I

Fr
I

Frr
IF-r{IF-r_lF-r{l

h-r
I

FI
I

I:r:lts,r
IbrÉl

hrFI

'=iEi
,a

Zo'n keertje is natuurlijk niet erg. Maar het moet geen
gewoonte worden. Je kind raakt erdoor in de war.

it++ ul-*t ,'ll+.lL-L.l cJ.tJS öl.l .6ot-c, C---^-, d-éÀL. JSJ .i-tS.l-.
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Yerbied alleen als iets ècht niet mag i.=1-,1s,r...al I oJ t-:Jl ("#'J.::À -+
Probeer niet méér te verbieden dan nodig is. Je kind lLs .iJÀj+ l' rt g.rLè cJ.rJ3 ...'? l3Jr ;- ,-:Si uà+$-èL. cil, ,;J..rt-
raakt geprikkeld als hij steeds hoort "pas op", "mag "dtrsLÀ lrrL-d Lr,J r 13riu" .'tdJt+ rJ d Jr,Àjs .lu Ë..p
niet", "nee, niet doen".
Je hoeft ook minder te verbieden als je maakt dat je 'L'+ a'lJl ..,pr* <-Jà'5 I i+a e-'ir-lJ' '.r-:'À (--!riÀ tr sÉ.í--À L.
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alles wil onderzoeken. Dat hij alles in zijn handies wil , .- .tt
nemen, alles wil voelen. pn d'at hij alles in ri;"ïo"J- cJi'r 3':ts li! ' r*i ,r" c+ Js JÀr+ J* r 'v--L .-l+ c,'a= -ï
steekt.Alsjezorgtdatergeengevaarisvoorjekind, .r{rr'.r"'^-'dl+lir*,-ÀL.ircJ.rJ5-J-}tÀ.J-*:.L.CJIJÉJl
hoef je minder vaak te verbieden.
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Laat ie kind duideliik merken wat ie wilt

In het begin begrijpt je kind niet alles wat je zegt.
Woorden kent hij nog niet zo goed.
Een kind let erop hoe je kijkt. Hij luistert naar je stem.
Is die boos? Vriendelijk? Vragend?
Hij let ook op je gebaren. Met wijzen, iets voordoen, je
hoofd schudden, kun je je kind meer duidelijk maken
dan met woorden. :

Zorg dat je kind je goed kan zien als je iets verbiedt.
Van veraf roepen dat iets niet ffiog, helpt niet.
Als je kleintje I jaar is, moet je niet verder weg zijn dan
1 meter. Een 2-jarige luistert goed als je niet meer dan 2
meter van hem af bent.
Soms helpen woorden en gebaren natuurlijk niet. Dan
zul je moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld als je kind te dicht
bij de kachel komt of iets gevaarlijks doet.

Kinderen vergeten gauw

Fatima zegt: "Ik moet Hamid toch zo vaak verbie-
den. Het lijkt net oÍ hij niet naar me luistert. Of
hij het ekspreS doet. Soms denk ik: hij zal toch
niet doof zijn? Maar op het peuterburo zeggen ze
dat er met zijn oortjes niets aan de hand is. Ik
vind dat hij echt stout kan doen".
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Hamid is niet doof en doet het niet ekspres. Hij vergeet
gewoon gauw wat hij moet doen of laten. Dat is nu een-
maal zo met die kleintjes.
Het is geen onwil. Word niet boos als je vaak moet her-
halen wat je hebt gezegd.

Laat ook merken dat een kind iets goed doet

Natuurlijk moet je je kind zo nu en dan verbieden.
Maar laat hem ook zien dat je blij bent als hij iets goed
doet. Vertel hem hoe trots je op hern bent. Een kind
heeft dat nodig om zelfvertrouwen te krijgen.
En als je straffen moet? Geef hem dan nooit het idee
dat je zó boos bent dat hij je zal verliezen. Je kind heeft
de veiligheid nodig van je liefde.

BOOS KIND

Kleine kinderen kunnen erg boos zijn. Geen wonder. Ze
kunnen nog lang niet alles wat ze eigenlijk willen. Ze
kunnen nog niet zeggen wat zebedoelen. En ze begrij-
pen niet altijd wat je zegt en waarom je het zegt. Kinde-
ren voelen zich dan natuurlijk heel machteloos.
En wie machteloos is, wordt vaak boos. Dat is ook zo
bij volwassenen.
Als je dat weet, is het misschien niet zo moeilijk om zelf.
niet boos te worden. Om rustig te blijven. Maar je moet
wèl voet bij stuk houden. Wanneer je een boos kind toe-
geeft, kan hij die boosheid gaan gebruiken om zijn zin
te krijgen.
Straks zal je kind beter gaan praten en beter begrijpen
wat je zegt. Dan gaan die boze buien meestal vanzelf
\ryeer over.
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LEREN PRATEN

Praten is voor ons, mensen, een van de manieren om
kontakt te leggen met anderen. In onze woorden druk-
ken wij ons gevoel uit.
Ook voor je kind is de taal belangrijk. Hij moet goed
leren spreken. Hij begint al te leren vanaf zijn geboorte
door wat vader, moeder, broertjes, zusjes tegen hem
zeggen.
Al heel gauw begint je baby zelf te brabbelen. Lang-
zaam maar zeker gaat hij echte woorden gebruiken. Hij
geeft namen aan de mensen om hem heen. En hij leert
de dingen om hem heen noemen. "Mama" , "papa" krij-
gen echte betekenis. Hij roept "bal" , "bah" , "pop" ,

"poes". En weet precies wat hij ermee bedoelt.

Fatima is bezorgd. "Gek hè, dat Mustafa maar
niet gaat praten? Hij kan al veel dingen noemen,
maar zinnen maken...nee. Het kind van mijn zusje
kon dat al veel eerder. Waaraan zou het toch liy-
gen? Mustafa is verder toch niet achter. Hij heeft
bijvoorbeeld gouw leren lopen. Maar praten?...'

Het ene kind praat eerder dan het andere. Daarover
hoef je je niet ongerust te maken. Soms is een krnd z6
druk bezig met leren lopen en met spelen, dat hij nog
niet gaat praten. Dat haalt hij later wel in.
Een kind van 2 jaar kan al zinnen van twee woorden
maken.
LangzaaÍn aan gaat hij merken wat bij elkaaÍ hoort.
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SPREEK JE EIGEN TAU\L

"Je weet dat je kind in Nederland op school zal
gaan. Hamid moet dus de Nederlandse taal kun-
nen spreken. Mijn vrouw en ik spreken wel wat
Nederlands, maor niet erg goed", zegt HAssan.
"Moet ik nu al meteen beginnen hem de paar
woorden die ik ken, te leren"?

Begin met je eigen taal. Zorg dat je kind zich daarin
thuis voelt. Hij moet er zich goed in kunnen uitdruk-
ken. Het Nederlands leert een kind gauw genoeg als hij
met anderen in kontakt komt. Hij hoort de taal in de
winkel en in de peuterspeelzaal. En wanneer ziin oudere
broertjes en zusjes met hun Nederlandse vriendjes pra-
ten.
Als je zelf. niet goed Nederlands spreekt, hoef je je dus
geen zofgen te maken. Het belangrijkste voor een kind
is dat hij de eigen taal goed kent. Hij leert een andere
taal daardoor heel makkelijk. Veel sneller dan wij vol-
wassenen. Een kind kan ook heel goed twee of meer
talen uit elk aar houden. Maar de taal die in jullie gezin
wordt gesproken, is het beste voor een kleintje.

Het is erg goed als je kind naaÍ de peuterspeel-
zaal gaat. Daar leert hij de taal die hij straks
nodig heeft op school. Hij leert ook omgaan met
Nederlandse kinderen, zodat hij zich straks op
school niet eenzaam voelt.
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ALS JIJ EN JE MAN ALLEBEI EEN ANDERE
TAAL SPREKEN

Het kan zijn dat je man een andere taal spreekt dan jij.
Ook die taal kan je kind meteen leren spreken.
Het is niet moeilijk voor een kind om een paar talen te-
gelijk te leren. Oefen bewust je eigen taal met je kind
als je alleen met hem bent.

VERTEL OVER JE EIGEN LAND

Als je toch verhaaltjes vertelt, vertel dan over je eigen
land. Hoe leef je daar? Wat is daar de gewoonte? Wat
zijn de sprookjes die ouders hun kinderen vertellen? Wat
is de geschiedenis? Je kind moet al jong leren over zijn
land van herkomst. Hij moet er trots op zijn. Dat geeft
hem zelfvertrouwen, later. Natuurlijk: hij groeit op in
een andere kultuur. Hij komt erin terecht op straat, in
de peuterspeelzaal, op school, bij zijn vriendjes thuis.
Hij leert vanzelf hoe het hier toegaat. Hij zal zich eraan
aanpasseÍl.
Maar zijn eigen herkomst mag hij niet vergeten. Hij
moet er straks op school zelf over kunnen vertellen aan
andere kinderen en aan de juf.

Maak je je zorgen over het praten van je kind?
Praat er dan over op het peuterburo.
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Soms lijkt het of een kind snel zindelijk is.
Maar het ligt meestal aan de moeder: zij let erg goed op.
Zo ziet ze of haar kind een plas of een hoopje moet
doen.
Dan zet ze hem direkt op de po.
Maak je niet druk. 'Word niet boos. Je kind zal het zeker
leren. Straf hem niet als hij het minder gauw kan dan jij
wilt. Hij kan er zelf niets aan doen. E,en kind van 2 jaar
kan je leren te waarschuwen als hij een plasje of een
hoopje moet doen. Ophouden kan hij het niet. Als je er
gauw bij bent, doet hij het op de po. Meestal kan een
kind van 3 jaar overda g zindelijk blijven. Dag en nacht
zindelijk blijven lukt meestal niet voor het 4e of 5e jaar.
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OVER WASSEN EN SCHONE KLEERTJES

Baby's worden steeds verschoond . Ze gaan ook elke dag
in bad. Dat hoort erbij.
Maar ook het lijfje van je peuter moet schoon zijn. De
huid kan dan goed ademen. En daardoor blijft je kind
gezond en \ /ordt minder gauw ziek. Een peuter maakt
zichzelf gauw vuil. }Jij zit overal met zijn handjes aan.
En hij let niet op of hij in iets vies is gaan zitten.
Hij moet dus elke dag worden gewassen. Onder de dou-
che, in de badkuip of in een teiltje. Meestal vindt een
kind dat prettig. Als je het 's avonds doet vóór het sla-
pen gaan, komt hij meestal warm en doezeligin zijn bed
en slaapt snel en gemakkelijk in.
Laatje kind al gauw meedoen. Hij wil graag zijn hand-
jes, zijn gezichtje en zijn lijfje insoppen. Wees zuinig met
zeep.
Natuurlijk kijk jij of hij echt schoon is. De billetjes heb-
ben vaker dan één keer een beurt nodig. Als je kind op
de WC of de po is geweest, worden ze afgespoeld en
goed afgedroogd met WC-papier of een schoon doekje.
Maak zijn oortjes schoon met een handdoek. Gebruik
geen zeep.
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Schone kleerties

Ook de kleertjes moeten vaak worden verschoond en
gewass en. Ze zijn gauu/ vies. Ziin ondergoed moet even
schoon zin als zijn speelpakje.
Geef je kind kleertjes aan, waarin hij zich gemakkelijk
beweegt. En waarin hij kan spelen zonder dat hij steeds
moet oppassen. Sommige ouders willen hun meisjes
graag "mooie kleertjes" aandoen. Maar als je kind
speelt, is het mooie er gauw af. Daar komen tranen
van.
's Zomers kan je kind met blote armen en benen lopen.
Hij krij gt zon op zijn lijfje. Daar worden ziin botten
sterk van.
Kies voor het ondergoed van je kind natuurlijke stoffen,
zoals katoen . Ze nemen gemakkelijk vocht op. Boven-
dien "ademeïl" ze, de lucht kan er vrij doorheen. Kunst-
stoffen acryl en nylon geven je kind een benauwd gevoel.
Hij zweet erin en gaat vies ruiken.
Kleertjes kunnen ook het best van zulke natuurlijke
stoffen zijn gemaakt. Dikke katoen is lekker warm, ook
in de winter. En in de zomeÍ is dun katoen goed. Als
het flink koud is, zijn wollen kleertjes primà. Maar pas

op met wollen ondergoed. Je kind kan er jeuk van krij-
gen. Trek je kind, ook in de winter, niet te veel kleren
aan. Het moet het niet te warm krijgen en zich gemak-
kelijk kunnen bewegen.
Kijk altijd op het etiket van welk materiaal de kleertjes
zijn gemaakt en hoe je ze moet wassen.
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HOOFDSTUK 6

STERK EN GE,ZOND DOOR GEZONT)
ETEN

Je kind groeit. Hij speelt en rent. Hij is steeds bezig.
Om dat allemaal te kunnen doen, moet je kind gezond
eten. Zijn eten moet hem de stoffen geven die maken
dat zijn botten en spieren groter en langer worden. Dat
hij gro eit. Zulke stoffen noem je BOUVT/STOFFEN.

In het eten zitten ook stoffen die hem warmte geven en
energie. Hij kan erdoor kruipen, lopen, klimmen, spe-
len. Die stoffen noem je BRANDSTOFFEN.

Je kind moet met zijn eten en drinken ook BESCHER-
MENDE STOFFEN binnen krijgen. Die heeft hij hard
nodig.
Hij ontmoet meer mensen en kinderen dan in zijn baby-
tijd. Daardoor loopt hij kans een ziekte over te nemen.
Een kind stopt ook graag van alles in zijn mond: soms
vieze dingen. Jij bent er niet altijd bij om ze hem af te
nemen.
Beschermende stoffen geven je kind méér weerstand
tegen ziekte. En ze helpen hem eerder beter te worden
als hij ziek is.

BOU\A/STOFFEN, BRANDST'OFFEN EN BESCHER.
MENDE STOFFEN moet je kind kunnen halen uit
alles wat hij eet en drinkt. Alles wat hij nodig heeft om
te groeien, te bewegen en om niet gauw ziek te worden,
haalt hij uit zijn eten en drinken.
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