
Tarieven uitlening 2017 
Real care baby  
(maxi cosi, verzorgingstas met luier, 
babyfles, 2 badges) 

30 € / 5 dagen Waarborg 150€ 

Vorming 'Hoe draag ik zorg voor een 
baby?' (over verzorgend handelen) 

135€ / 2 uur 

Vorming 'Ik wil een kindje... of toch 
niet?'  
(over kinderwens en 
zwangerschapskeuzes bij ongeplande 
zwangerschap) 

135€ / 2 uur 

Materialen worden gecontroleerd bij terugbezorging. 

Meer info of interesse in uitlening? 
Graag stellen we het materiaal en de werkwijze aan u voor, individueel of 
in groep. Hiervoor maak je best een afspraak Huis van het Kind Leuven of 
Fara vzw. 

016 38 69 50 
vragen@fara.be 

016 27 24 90 
info@huisvanhetkindleuven.be      

 

 
 

‘Aan den lijve’ ondervinden wat het kan betekenen 
om mama of papa te zijn 

In samenwerking met… 

Ervaringsgericht leren 

over zwangerschap  

en jong ouderschap 

mailto:vragen@fara.be
mailto:info@huisvanhetkindleuven.be


Wat is het?  
 

De ‘real care baby’  
…is een levensgrote babypop. Ze is 
bedoeld om de klok rond te oefenen in 
de zorg voor een baby. We kunnen het 
gedrag van de baby vooraf 
programmeren. 

Diegene die de ouderrol opneemt 
(alleen of in duo) leert dat elk kind uniek is, onvoorspelbaar gedrag stelt 
en voortdurend tijd en aandacht nodig heeft, ook ’s nachts. Je 
verantwoordelijkheid als ouder heeft een impact op alle facetten van je 
leven, je kan het er niet even bij nemen. 

De pop kan ingezet worden om het ideaalbeeld van de (b)roze wolk te 
toetsen en na te gaan of iemand zich klaar voor voelt om mama/papa te 
worden. Bij een ongeplande zwangerschap kan men zich oefenen in het 
prille ouderschap. 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke toepassingen voor toekomstige ouders? 

• Ben je zwanger en wil je eens ondervinden wat het zal betekenen 
om 24u/24u voor je baby te zorgen?  

• Dénk je eraan om zwanger te worden maar weet je niet of het 
moederschap/ouderschap wel een haalbare kaart is voor 
jou/jullie? 

 

 

 

Mogelijke toepassingen voor professionals? 

• Kan een weekje zorg dragen voor een Real Care Baby een al te 
dromerige tiener enige realiteitszin bijbrengen rond babyzorg en 
de verantwoordelijkheden bij ouderschap? 

• Neem eens een real care baby mee op bezinningsweekend van 
de eerste of tweede graad secundair. Zo kunnen studenten 
ondervinden welke impact een kleine baby heeft op hun leven, 
tijdens een groepsgebeuren, op leuke momenten in de dag, bij 
momenten waarop je je aandacht moet kunnen richten. 

• Misschien is een real care baby zinvol tijdens de lessen 
relationele en seksuele vorming, bijvoorbeeld tijdens een 
projectweek of themadag...?  

• Kan het zinvol zijn om in een leefgroep te ondervinden wat het 
betekent om voor een klein kindje te zorgen?  

Vraag ook naar onze folder rond vormingen hierrond! 

Aarzel niet om meer info te vragen  

of een pop uit te lenen. 


