
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 8 augustus 2005 
 
Lieve Suzanne, 
 
Je bent al weer ruim 5 maanden. Je hebt inmiddels lekkere bolle wangen en gevulde beentjes en 
armpjes. Je gedijt nog steeds prima op de melk van mama, met een klein beetje aanvulling (op 
dinsdag en woensdag een flesje poedermelk van de crèche).  
 
Inmiddels kan je helemaal zelf omrollen van rug naar buik. Terug lukt nog niet, daar moeten we je 
nog bij helpen. Je probeert ook al te kruipen. Als je je koppie laat hangen, duw je je billen omhoog 
en probeer je je knietjes onder je te trekken. Je wordt een beetje nijdig als dat niet lukt. Maar als 
papa begint met ‘actie om te gebeuren’ en je lekker aan alle kanten gekieteld wordt dan schater je 
van plezier en mag papa niet ophouden. 
 
De eerste vakantie samen, in Friesland, is goed bevallen. Nog niet met z’n drietjes, want oma was 
er bij om op je te passen als papa en mama gingen zeilen. Je bent een makkelijke baby. Als we uit-
eten-gaan lig je lekker in de kinderwagen te spelen of heel soms te slapen. Je begint te spartelen 
van vreugde als je even gezellig bij papa of mama op schoot kan zitten en lekker rond kan kijken. 
Ook tijdens de vakantie heb je veel geschaterd van plezier, vooral mama kreeg je veel aan het 
lachen. 
 
Een tand zal niet lang meer op zich laten wachten. In je onderkaak zijn al twee beginnende 
tandjes zichtbaar. Je steekt al een tijdje van alles en vooral je vingers in je mond. Af en toe ‘piep’ je 
ook ineens. We hopen dat je niet te veel pijn hebt. 
 
Je bent hele verhalen aan het vertellen, vooral als je in de box of in je bedje ligt. Je kletst ook tegen 
knuffelbeesten en met de speen in je mond. Voordat je gaat slapen vind je het leuk om de speen nog 
uitgebreid te bestuderen, uit te spugen, weer te pakken etc. Alleen als je hem dan zelf niet meer te 
pakken krijgt, ‘roep’ je om hulp.  
 
Liefs, 
Je trotse papa en mama 


