ZWANGER ZIJN
ZORGEN VOOR EEN PASGEBOREN BABY...
HOE IS DAT?

MAMA/PAPA ZIJN
VOOR EVEN
ervaringsgericht leren
met een REAL CARE BABY en een
ZWANGERSCHAPSVEST

Real Care Baby
Wat?
Het is een "robot" oefenbaby.
Ze huilt, lacht, drinkt, slaapt... als een echte
baby. Ze heeft ook een lekkere babygeur.
Soms huilt ze heel hard, ook 's nachts!
Je zoekt wat ze nodig heeft: propere pamper, een flesje geven, boertje,
huiluurtje, wiegen...? Je ervaart hoe het is om dag en nacht voor een
pasgeborene te moeten zorgen, wat dit met jou en je leven doet.

Voor wie?
Iedereen met een kinderwens

We hebben bijzondere ervaring met mensen met een beperking en jongeren.

Hoe?
1. Maak een afspraak op Fara.
2. Kom de oefenbaby met toebehoren ophalen. We praten over je
verwachtingen, leggen je uit hoe je voor de baby zorgt en we oefenen
samen de handelingen.
3. Zorg 1 tot 3 dagen (en nachten) voor de oefenbaby.
4. Kom de oefenbaby terugbrengen. Je bespreekt hoe je je mama/ papa
zijn voor even hebt ervaren. We praten over je kinderwens.

Prijs?
€40
sociaal tarief €15
!! verplichte waarborg €150

Voor professionals
"Het lijkt alsof ze op een ondoorprikbare roze
wolk zitten. Ik hoop dat ik hun ervaringen met
de pop kan meenemen in mijn verdere
gesprekken rond kinderwens met hen."

Real Care baby

Anja, 52

De oefenbaby is bedoeld om de klok rond te oefenen in de zorg
voor een pasgeboren baby. Men leert dat elke baby onvoorspelbaar
gedrag stelt en continue zorg, tijd en aandacht vraagt. Zowel overdag,
als 's nachts. Men ervaart de impact van de verantwoordelijkheid als
ouder op verschillende levensdomeinen: studies, werk, huishouden,
relaties, vrije tijd... Je neemt het er niet zomaar bij.
Mogelijke toepassingen thuis of in de klas/leefgroep:
inleefexperiment. We richten ons specifiek op jongeren of mensen
met een (mentale) beperking
projectweek, workshops of andere lesvormen

Demoset "zorgen"-baby's
Deze set bestaat uit 3 poppen:
shaken infant
baby met foetaal alcohol syndroom
baby met afkickverschijnselen van drugs
Te gebruiken als voorlichtingsmateriaal rond de effecten
van schudden van pasgeboren baby's, alcohol of drugs
tijdens de zwangerschap

Zwangerschapsvest
Met deze 'buik-vest' proef je van zowel de leuke effecten als
de fysieke ongemakken van een zwangerschap.

Prijs

€150 voor 1 RCB met voor- en nabespreking op Fara
(€200 voor 2, €250 voor 3 RCB's)

"HET WAS SOMS LEUK. MAAR SOMS
WAS ZE EEN HUILBABY"
Sandy zorgde voor de oefenbaby
"Ik was zenuwachtig om haar te ontmoeten. Ik kreeg een armbandje
om. Als ze huilde moest ik eerst het armbandje tegen de pop houden om
contact te maken. We deden haar andere kleertjes aan en namen veel
foto's! De eerste nacht was rustig. We deden een uitstapje met haar in
de draagzak. Tussen 10 en 12 heb ik wel 4 keer haar pamper ververst!
's Avonds werd ze een huilbaby. Het was heel moeilijk om ook te koken.
We gaven haar een fles en toen viel ze in slaap. Maar 's nachts werd ze
terug een huilbaby."

Meer info of interesse in ontlening?
Contacteer ons, wij zijn elke werkdag bereikbaar van 9-16u
vragen@fara.be 016 38 69 50
Heel wat anderen gingen je voor! Laat je inspireren, lees
ontleningsverhalen op www.fara.be/kinderwens

