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Workshop 'babydragen'

eel poppen met dichte oogjes en een echte baby. In de
praktijkruimte van Fysio Sluijters in Boxtel zÀten zateÍ-
dagochtend vijf vrouwen in een kring klaar voor een

workshop babydragen van Rachel Verweij uit Boxtel. Her en
der lagen kleurige slings, ringslings en,wikkeldoeken. )anneke
Oudenaarden uit Eindhoven met haar 3,5 maand oude zoon-
tje Tuur oefende als enige met haar baby, die prompt rustig
werd in een sling. Tevreden en vervolgens slaperig kijkend
volgde hij de verrichtingen van de dames om hem heen, die
door Verweij op heldere wijze werden geïnstrueerd. ,,Je kind
bij je dragen geeft veel voordelen,l' legde Verweij uit. ,,Het dra-

gen is eenlogischgevolg op de
' H er d r a ge n ve rstev i sr áïïÏfïï:133"'1,ï".11ïHàï
de band en maakt Ze liggen in de houding waarin

ze rustiser' 7;ï::f;?ff3?::lig::i3fl'Jï
len dan minder, en hun tempera-

tuur is stabieler. En verder kun je gemakkelijk nog een aantal
mken vervullen."
Met behulp van met rijst gevulde poppen liet Verweij zowel
de draagdoek - ofwel sling - zien, als de draagdoek met ringen
- de ringsling. En vervolgens kwam de wikkeldoek aan de or-
de, die de meeste aanwezigen erg comfortabel vonden. ,,Dat
klopt, die is heel comfortabel," bevestigde Verweij, die per
draagmiddel een hele rits mogelijkheden liet zien. De poppen
werkten niet altijd mee. ,,De poppen zakken in sommige hou-
dingen een beetje in elkaar," verklaarde Verweij lachend. ,,Een
baby is steviger." José Westerlaken uit Zalóommel woog er
eentje in haar handen. ,,De poppen zíjnzwaar. Volgens mij
12ql1ik nog niet eerder zo'nzsuare baby in handen gehad!"
($) www.hechteband.nl.
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Moeders en aanstaande moeders kriigen in Boxtel les in het dra-
gen van baby's in een draagzak. foto Gérard Damoiseaux


