
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 29 mei 2005 
 
Lieve Suzanne, 
 
Je bent nu 13 weken oud en je groeit als kool. Dat kan ook niet anders want je drinkt goed bij mama 
aan de borst en uit de fles. Zowel bij papa als op de crèche gaat elke voeding 160 ml schoon op. 
Vanaf nu mag je zelfs 180 ml melk. 
 
Het is voor mama een beetje moeilijk om zoveel te kolven dus gaan we Tracey en haar nieuwe collega 
Petra vragen om jouw je eerste fles poedermelk te geven. Je mag 180 ml water en wel 6 scheppen 
Nutrilon. 
 
Iedereen die tegen je praat en je aandacht geeft wordt getrakteerd op een grote lach. Als je het echt 
naar je zin hebt zelfs op een schaterlach. Inmiddels begin je als je op je buik ligt om te rollen. Je kijkt 
daarna met hele verbaasde en verschrikte ogen: ‘Heb ik dat gedaan!?’.  
 
Afgelopen donderdag heb je je tweede prik op het consultatiebureau gehad. Net zoals bij de eerste 
keer was je een grote meid en heb je alleen gehuild bij de prik zelf. Zodra de eerste schrik voorbij was 
lachte je al snel naar de arts die je de prik gegeven had. 
 
Vrijdagavond, toen het lekker warm was buiten, heb je voor het eerst gevaren op de sloep. Je vond 
het fantastisch en hebt ervan genoten. Dat gaan we zeker vaker doen. 
 
In de nacht van vrijdag op zaterdag werd je ineens met een volle, verkouden neus wakker. Je had 
moeite om door je neus te ademen maar rechtop zitten hielp wel een beetje. Gelukkig nies je veel en 
kunnen papa en mama de snottebellen wegvegen. Mama en papa moeten wel snel zijn want anders 
heb je je neus al opgehaald en is de snottebel vanzelf weer verdwenen. 
 
Liefs, 
Je trotse papa en mama 


