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a. Op die eerste dag wat jy jou 

maandstonde oorgeslaan het, is 
jy reeds ongeveer 2 weke 
swanger. Gedurende hierdie 
tydperk begin jou baba se 
verskillende organe alreeds te 
vorm. Jou baba se brein en 
senuweestelsel kan tydens 
hierdie tydperk deur die inname 
van alkohol geaffekteer word. 
Hou dus op om alkohol te 
gebruik en vermy dit totdat jy jou 
baba ophou borsvoed het. 

b. Indien jy ‘n drankprobleem het, 
is dit wys om met jou vroedvrou 
of dokter te praat. Hulle sal jou 
help om die nodige 
ondersteuning te kry om jou 
verslawing te stop. 

 
 

 
 

Waarmee is jou baba besig? 
Gedurende die eerste paar weke van 
swangerskap, verdeel die bevrugte 
eiersel in verskillende soorte selle, 

wat weer in verskillende organe gaan 
ontwikkel.  Elke sel beskik oor die 

genetiese materiaal (DNA) van beide 
ouers. 

 
 
 
 
 
 
 

Die ontwikkeling van jou baba: wat jy moet weet 

all the information you need to help you take good care of your baby, 
every step of the way. 

 

Die behoeftes van babas verander soos wat hulle groei en ontwikkel.  Ons Lewens Stadium Hulpbron verskaf al die 

inligting wat jy nodig het om regdeur jou swangerskap goed na jou baba om te sien. 

 

Vermy alkohol nadat jy ‘n 

maandstonde oorgeslaan 

het. 

1 
 

Bevestig jou swangerskap by 

‘n kliniek. 

2 

VROEË  

SWANGERSKAP 

 

Woon jou voorgeboortesorg 

afsprake by. 

3 

a. Besoek die kliniek of jou dokter 
sodra jy vermoed of uitgevind het 
dat jy swanger is. 

b. Besoek jou naaste hospitaal, 
Mobiele Obstetriese Eenheid of ‘n 
dagkliniek en doen navraag oor ‘n 
swangerskaptoets. Indien jy reeds 
jou swangerskap met ‘n 
tuisswangerskaptoets bevestig het, 
sal die suster ‘n bloedtoets of ‘n 
sonar doen om vas te stel hoe ver jy 
reeds swanger is. 

c. Maak seker dat jy elke keer jou ID-
dokument of ander identifikasie 
saam met jou neem as jy die kliniek 
besoek. 

d. Indien jy enige medikasie gebruik, 
moet jy dit saamneem om vir die 
suster of dokter te wys. Jou 
medikasie mag dalk tydens jou 
swangerskap aangepas word sodat 
dit nie jou baba nadelig beïnvloed 
nie. 

e. Vind by die suster uit hoe jy by 
MomConnect kan inskakel. Deur 
daarop in te teken, sal jy gereeld 
SMS’e ontvang oor jou baba se 
ontwikkeling. 

Het jy geweet dat jou baba op 9 weke 
(bekend as ‘n fetus) so groot soos ‘n 
druiwekorrel is en reeds tone het? 

 
 

 

a. Jou liggaam is besig om ‘n 
ontwikkelende baba te huisves. Al 
hierdie veranderinge wat besig is om in 
jou liggaam plaas te vind, kan 
oorweldigend en uitputtend wees. Dit 
is dus belangrik dat jy goed na jouself 
sal omsien. Kry genoeg slaap, oefen 
soos normaalweg en maak seker dat jy 
‘n gebalanseerde dieet volg en genoeg 
vloeistowwe inneem. 

b. Sodra jou swangerskap bevestig is, sal 
die suster of jou dokter jou aanbeveel 
om vitamien-aanvullings soos 
foliensuur en yster te gebruik. Jy kan 
hierdie vitamiene gratis by jou plaaslike 
staatskliniek kry. Indien dit nie tydens 
jou eerste afspraak bespreek word nie, 
kan jy uitvra oor die verkryging van 
gratis vitamiene. 

c. Jy mag dalk ervaar dat jy gereeld naar 
voel. Dit hou gewoonlik net vir die 
eerste paar weke van die swangerkap 
aan en is gewoonlik hanteerbaar. 
Besoek jou kliniek of hospitaal indien 
dit voel asof jy dit nie onder beheer het 
nie. 

d. Swangerskap is ‘n emosionele tydperk. 
Knyp ‘n tydjie af en dink na oor jou 
gevoelens. Is jy bang? Opgewonde? 
Bekommerd? Verlig? Indien jy met 
iemand wil gesels kan jy ons besoek by 
www.embrace.org.za en ons sal jou in 
kontak bring met iemand met wie jy 
kan gesels as ons kan. 

 
 
 
 
 
 

Your baby’s heart starts beating at 6 

a. Jy sal ‘n Moederboek ontvang sodra 
jou swangerskap bevestig is. Onthou 
om dit saam te neem na elke 
afspraak. 

b. Maak aantekeninge oor enige vrae 
wat jy oor jou swangerskap mag hê 
in hierdie boek sodat jy jou 
vroedvrou of dokter daaroor kan 
uitvra. 

c. Neem kos, water en leesstof saam 
na jou afspraak. ‘n Mens kan soms 
lank wag vir jou afspraak. 

d. Maak seker dat jy weet wanneer jou 
volgende afspraak is voor jy die 
kliniek of hospitaal verlaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jou baba se hart begin op 6 weke klop en 
sal regdeur die swangerskap aanhou 

groei en ontwikkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versorg jou liggaam, siel en 

gees. 

4 
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a. Jou klinieksuster sal die 
bedbespreking vir jou bevalling 
aan jou naaste kraamhospitaal 
deurgee. Dit maak dit makliker 
wanneer jy dan in kraam gaan. Jy 
gaan nie presies weet wanneer 
jou baba sy opwagting gaan 
maak nie, tensy jy ‘n 
geskeduleerde keisersnee gaan 
hê. Vroedvrouens en dokters hou 
daarvan om min of meer ‘n 
aanduiding te hê van wanneer 
jou baba sy opwagting gaan 
maak. 

b. Indien jou swangerskap as ‘n 
hoë-risiko swangerskap beskou 
word, sal jy na ‘n hospitaal 
verwys word wat in staat is om 
tydens jou swangerskap én die 
geboorte na jou om te sien. 

c. Maak seker dat jy jou Moeder-
boek en ID-dokument saam met 
jou neem wanneer jy jou 
afspraak gaan maak. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Waarmee is jou baba besig?  

Op 20 weke (halfpad) is jou baba min 
of meer so groot soos ‘n piesang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bespreek jou baba se 

geboorte. 

1 
 

Maak kontak met jou 

ongebore baba. 

2 
 

Besluit op ‘n geboorteplan. 

3 

a. Jou baba word deur jou stem 
gerus gestel. Raak aan jou magie 
en sing en gesels op ‘n daaglikse 
basis met jou baba. 

b. Die deel van jou baba se brein 
wat vir taalvaardighede 
verantwoordelik is, begin in die 
baarmoeder ontwikkel. Dit is dus 
belangrik om met jou baba te 
gesels en vir hom te sing.  

c. Jou swangerskap mag dalk soms 
onwerklik voel omdat jy nie jou 
baba kan sien nie. Deur te sing, 
te lees of met jou baba te gesels, 
herinner jy jouself daaraan dat 
jou baba wel daar is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min of meer 16 weke na bevrugting 
begin jou baba se ore regop staan 

van die kante van sy kop en kan hulle 
al geluide begin waarneem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rus en maak gereed vir jou 

baba se koms. 

4 

a. Die geboorte van jou baba is ‘n 
lewensveranderende gebeurtenis 
vir jou én jou baba. ‘n Geboorte-
plan sal jou help om na te dink 
oor wat jy wil hê tydens jou 
kraamproses. Gesels met jou 
dokter of vroedvrou oor die 
verskillende geboorte opsies wat 
vir jou beskikbaar is. 

b. Het jy ‘n eggenoot, familielid of 
vriend(in) wat jou kan bystaan en 
ondersteun tydens jou 
kraamproses? Dit word sterk 
aanbeveel dat jy iemand by jou 
sal hê wat jou gaan bystaan en 
ondersteun. 

c. Vind by jou vroedvrou of dokter 
uit wanneer dit die beste tyd is 
om hospitaal of Mobiele 
Obstetriese Eenheid toe te gaan 
nadat jy in kraam gegaan het. Jy 
mag dalk huis toe gestuur word 
indien jy te vroeg hospitaal toe 
gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf week 35 begin jou baba vinnig 

gewig optel aangesien sy gereed 
maak om te wêreld binne te gaan. 

Jou baba se longe is al goed 
ontwikkel en sy leer reeds om asem 

te haal. 
 
 
 
 

 
 

a. Probeer soveel moontlik slaap 
inkry voor jou baba gebore word. 
Dit mag dikwels moeilik wees 
omdat jy ongemaklik is. Al kan jy 
nie slaap nie, moet jy probeer 
om dinge rustiger te vat en te 
rus. 

b. Maak seker dat jy sekere 
belangrike items vir jou baba 
gereed het. ‘n Nuwe baba het nie 
veel dinge nodig nie. Items wat 
sy wel nodig het, sluit die 
volgende in: Frokkies, babaklere, 
doeke en toiletware. 

c. Pak jou hospitaaltas. Raadpleeg 
jou vroedvrou of dokter oor wat 
jy en jou baba tydens julle 
hospitaalbesoek gaan nodig hê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 40 weke is jou baba gereed om 
gebore te word. Die meeste babas 

word tussen 38 en 40 weke gebore. 
 

 
 
 
 

 
 

LAAT 

SWANGERSKAP 
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a. Borsvoeding is die beste vir jou 
baba. Die eerste melk wat jou 
liggaam produseer staan as 
kolostrum bekend en dit is die 
perfekte eerste melk vir jou baba. 

b. Indien moontlik, probeer jou baba 
so gou as moontlik na geboorte of 
binne die eerste uur voed. Indien jy 
‘n vaginale geboorte sonder 
epiduraal gehad het, behoort jou 
baba min leiding nodig te hê om jou 
tepel te vind en haar eerste voeding 
te geniet. Plaas jou baba op jou bors 
met haar kop tussen jou borste en 
kyk hoe sy haar kop beweeg om jou 
tepels te vind. 

c. Vra of jy die hospitaal of die Mobiele 
Obstetriese Eenheid se 
borsvoedingskonsultant kan sien. Sy 
sal vir jou gemaklike 
voedingsposisies wys, asook hoe om 
jou baba reg aan jou bors te laat 
“latch”. Dit sal voorkom dat jy jou 
tepels binne die eerste paar weke 
beskadig. 

d. Die meeste babas vaar goed deur 
borsmelk te drink vir die eerste ses 
maande. Hulle het geen ander 
kossoorte nodig nie. Dit is baie 
belangrik om jou baba tot op ten 
minste ses maande te borsvoed 
indien jy HIV-positief is. 

 
Waarmee is jou baba besig? Jou baba is 

besig om aan die wêreld buite die 
baarmoeder gewoond te raak. Hy word 

gerus gestel deur jou stem, aangesien hy 
dit reeds in die baarmoeder gehoor het. 
Vanaf week 1 kan jy waarneem hoe hy sy 

kop draai en jou soek wanneer hy jou 
stem hoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kry ondersteuning vir 

borsvoeding. 

 

Registreer jou baba se 

geboorte. 

2 1 
 

Volg die inenting skedule. 

a. Die hospitaal reik ‘n kraam-
sertifikaat uit nadat jou baba 
gebore is. Jy het hierdie 
dokument nodig om jou baba se 
geboorte by die Departement 
van Binnelandse Sake te 
registreer (behalwe as die 
hospitaal of Mobiele Obstetriese 
Eenheid ‘n geboorte registrasie 
diens voorsien). 

b. Jou baba se geboorte moet binne 
30 dae vanaf sy geboortedag 
geregistreer word. Die regering 
reik ‘n geboortesertifikaat uit 
nadat jou kind se geboorte 
geregistreer is. Dit is ‘n baie 
belangrike dokument en moet op 
‘n veilige plek bewaar word. 

c. Indien jy kwalifiseer vir ‘n kinder 
-toelaag, het jy ‘n geboorte-
sertifikaat nodig om dit te 
bekom. 

d. Om aansoek te doen vir die 
kindertoelaag moet jy jou 
plaaslike SASSA-tak besoek. 
Neem jou ID-dokument en jou 
baba se geboortesertifikaat 
saam. 

 
 
 

Jou baba sal tussen 4 en 8 weke vir 
jou begin glimlag wanneer jy vir hom 
glimlag en met hom gesels. Hierdie 

glimlaggies is ‘n teken dat hy gelukkig 
is om jou te sien, nie dat hy ‘n wind 
het wat vassteek nie. Geniet dit en 

moedig hom aan om gereeld te 
glimlag. 
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Koester jou baba. 

a. Die Suid-Afrikaanse regering se 
inenting skedule word in jou baba 
se “Road to Health”-kaart 
uiteengesit. 

b. Jou kind sal haar eerste inenting 
kort na geboorte kry en benodig 
nog drie stelle inentings voor sy 6 
maande oud is. 

c. Inentings vind plaas wanneer jou 
baba 6, 10 en 14 weke oud is en 
kan deur ‘n verpleegsuster by jou 
plaaslike kliniek gedoen word. Jou 
baba sal haar vierde stel inentings 
op 9 maande kry en haar vyfde stel 
op 18 maande. Die verpleegsuster 
sal jou baba tydens elke besoek 
weeg en meet om seker te maak 
dat jou baba voldoende groei. 
Inentings en baba opvolgbesoeke is 
gratis by staatsklinieke. 

d. Dit is belangrik om jou baba se 
“Road to Health”-kliniekkaart saam 
te neem na elke besoek sodat die 
verpleegsuster jou baba se groei 
kan monitor. 

 

 
 

Jy sal agterkom dat jou baba vanaf 8 
weke in staat is om haar kop regop te 

hou. Sit jou baba elke oggend en middag 
vir ‘n paar minute op haar magie met 

haar arms voor haar. Dit sal haar 
aanmoedig om haar kop op te lig en 

sodoende haar bolyf en nek te versterk. 
Moenie bekommerd wees as sy nie 

daarvan hou aan die begin nie. Speel 
met haar op die mat, so sal sy gou 

agterkom dat dit pret is om op haar 
magie te lê. 
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a. Jou baba het net vir jou nodig om 
geliefd en veilig te voel. Jou baba is 
vir so ‘n kort rukkie klein, probeer 
om hierdie tydperk in sy lewe te 
geniet, al kan dit soms uitputtend 
wees. Onthou, jy kan nie ‘n baba 
bederf met te veel liefde nie. Gee 
aandag wanneer hy jou nodig het 
en geniet al die soene en drukkies. 

b. Jou baba is op sy gelukkigste 
wanneer hy naby jou is. Dra hom 
dus gereeld. Gebruik ‘n handdoek, 
‘n sterk stuk materiaal of ‘n baba-
drasak om jou baba in te dra sodat 
jou arms en hande los is. Deur jou 
baba op hierdie manier te dra, 
moedig dit hom aan om kontak te 
maak met sy wêreld en weet hy dat 
jy daar is om hom veilig te hou.  

c. Speel met jou baba. Hou hom naby 
aan jou gesig sodat hy jou kan sien 
en gesels met hom, sing vir hom en 
kielie hom. Wanneer jou oë met 
syne kontak maak, moedig jy ‘n 
breinproses genaamd ‘dien en keer 
terug’ aan. Dit is ‘n belangrike 
proses wat die manier waarop sy 
brein vir die res van sy lewe gaan 
werk, help vorm. 

 

 
Rondom die ouderdom van 3 maande is 

jou baba instaat om bewegende 
voorwerpe en mense met sy oë te volg. 

Dit is ‘n baie belangrike vaardigheid 
aangesien dit help met hand-oog 

koördinasie. Jou baba is ook nou instaat 
om jou in ‘n vertrek vol mense te herken 

en sy gesiggie sal ophelder as jy die 
vertrek binnestap. 

 
 
 

 
 

0 - 6      
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a. Wanneer jou baba tussen 6 en 9 
maande oud is, is die deel van 
sy brein wat vir taalontwikkeling 
verantwoordelik is, die 
vatbaarste. Maak seker dat jy 
regdeur die dag met hom praat 
sodat hy aan ‘n verskeidenheid 
woorde en klanke blootgestel 
word.  

b. Indien die gesin meertalig is, is 
dit ‘n goeie idee om die baba op 
‘n gereelde basis aan beide tale 
bloot te stel.  Jy sal verbaas 
wees oor hoe maklik jou baba in 
beide tale gaan kommunikeer 
wanneer hy die dag begin praat. 

c. Gebruik goeie en korrekte taal 
en woorde wanneer jy met jou 
baba praat. Alhoewel jou baba 
eers later gaan begin praat, leer 
hy jou taal aan deur te luister na 
die woorde wat jy sê. Maak 
oogkontak met jou baba en hou 
jou stem lewendig en gevoelvol 
sodat jou baba kan leer om 
hierdie gesprekke met jou te 
geniet. 

 
 
 
 
 

Waarmee is jou baba besig? 
Jou baba kan rondom die ouderdom 

van 6 maande sy eerste woorde 
begin sê. Die meeste babas begin 
met harde klanke, soos “baba” of 
“mamma” kommunikeer omdat 

hulle makliker is om te sê. 
 
 
 

 

Praat met jou baba. 

 

Stel vaste kos bekend. 

1 2 

 

Speel met jou baba. 

3 

a. Vaste kos moet rondom die 
ouderdom van 6 maande aan jou 
baba bekend gestel word. Jou baba 
sal gereed wees daarvoor wanneer 
sy alleen of met min hulp kan regop 
sit, wanneer sy begin belangstel in 
die kos wat jy eet en wanneer sy die 
tong-stoot refleks verloor wat haar in 
staat sal stel om maklik te sluk.   

b. Patat, botterskorsie en avokadopere 
is goeie keuses om eerste aan jou 
baba bekend te stel. Dit is nie nodig 
om met babagraankosse te begin 
nie, aangesien vars groente oor beter 
voedingswaarde beskik. Stel vaste 
kosse geleidelik voor sodat jou baba 
se magie aan al die verskillende 
smake en teksture gewoond kan 
raak. Moenie sout en suiker by jou 
baba se kos voeg nie. 

c. Moet nooit jou baba alleen los 
wanneer sy eet nie, aangesien sy kan 
verstik. Geniet maaltye saam met jou 
baba en hou ‘n nat lappie byderhand. 
Etenstye kan soms morsig raak. Hou 
jou baba dop vir tekens dat sy 
versadig is. Moet nooit jou baba 
forseer om te veel te eet nie. Dit kan 
haar magie seer maak en veroorsaak 
dat sy te veel gewig aansit.  

 

Jou baba ontwikkel verskillende maniere 

om voorwerpe vas te hou en te gryp.  Dit 

maak dit makliker wanneer jy haar vaste 

kos begin voer. Jy sal oplet dat sy haar 

duim en wysvinger gebruik om vingerkos 

op te tel. Dit staan bekend as die tang-

greep en dui daarop aan dat sy gereed is 

om haarself te begin voer. 

 

Wees bewus van jou baba se 

emosionele ontwikkeling 

a. Babas ontdek rondom die 
ouderdom van 6 maande die 
konsep van speel. Sy sal dit 
geniet om saam met jou aan 
prettige aktiwiteite deel te neem. 
Om met jou baba te speel, gaan 
oor meer as om net pret te hê.  
Dit skep ‘n geleentheid vir haar 
om haar sintuie en fyn- en 
grootmotoriese vaardighede te 
ontwikkel, asook haar vermoë 
om te lees en te reageer op 
mense. 

b. Speel speletjies soos Kiekeboe. Sy 
sal skater van die lag as jy jou 
hande van jou oë af wegvat. 
Eenvoudige speletjies wat julle 
op die vloer of op jou skoot speel, 
sal haar gunsteling speletjies 
word. 

c. Laat jou baba met eenvoudige 
speelgoed speel om sodoende 
haar hand-oog-koördinasie te 
oefen en haar woordeskat te 
stimuleer. ‘n Houtlepel en ‘n pot 
of droë boontjies in ‘n bottel sal 
haar eindelose vermaak besorg. 

 

 

Die meeste babas begin rondom die 

ouderdom van 9 maande kruip. Jou 

baba sal hierdie nuwe vaardigheid om 

self te kan rondbeweeg, terdeë 

geniet. Maak seker alle deure is 

gesluit en verwyder gevaarlike 

voorwerpe wat binne haar bereik 

mag wees. 

 

4 

a. Rondom die ouderdom van 6 of 7 
maande begin jou baba besef dat hy 
sy eie identiteit het. Voorheen het 
hy gedink dat jy en hy dieselfde 
persoon is. Skeidingsangs kan nou 
voorkom, aangesien hy agterkom 
dat hy van jou geskei word. Hy mag 
begin huil wanneer jy die vertrek 
verlaat, want hy hou nie daarvan 
om weg van jou af te wees nie. 
Onthou om altyd jou baba te groet 
en hom te verseker dat jy weer 
terugkom indien jy hom moet 
agterlaat. Hoe meer jy dit doen, hoe 
meer sal jy hom verseker dat jy wel 
weer terugkom. 

b. Gedurende die tweede helfte van sy 
eerste lewensjaar sal jou baba oor 
‘n groter verskeidenheid emosies 
beskik. Laat hom toe om in ‘n veilige 
omgewing uiting aan hierdie 
emosies te gee. Verseker hom jy is 
daar vir hom indien hy tekens van 
frustrasie toon. 

c. Verbreed jou baba se verbeelding 
deur vir hom stories voor te lees, te 
sing en te dans of saam met hom te 
speel. Spandeer tyd buite en 
benoem al die verskillende 
voorwerpe wat julle sien. 

 
 
 

 

 

Jou baba ken sy naam en sal na jou kyk 

as jy hom roep. 
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a. Gedurende haar tweede 
lewensjaar sal jou baba tekens 
van haar verbeelding begin 
toon. Moedig haar aan om haar 
verbeelding te ontwikkel deur 
fantasiespel saam met haar te 
speel. 

b. Wys na sekere voorwerpe soos 
‘n voëlnes of ‘n ou buiteband en 
maak stories op deur dié 
woorde te gebruik. 

c. Gesels met jou baba oor kleure, 
vorms en syfers. Dink aan 
interessante maniere hoe jy 
hierdie konsepte deur middel 
van spel aan jou baba kan 
voorstel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Waarmee is jou baba besig?         

Jou baba is besig om twee woord 

sinne te skep soos “my bal” of 

“Mamma haal”. Gedurende sy 

tweede lewensjaar sal sy gunsteling 

woord waarskynlik “nee” wees. 

 

 

Stimuleer jou baba se 

verbeelding. 

 

Ontwikkel jou baba se fisiese 

krag. 

1 2 
 

Versorg jou baba se tande. 

3 

a. Moedig jou baba aan om haar fisiese 
vermoëns te verbeter deur 
oefeninge met haar te doen.  

b. Speel buite en moedig haar aan om 
oor goed te spring en te klim. Indien 
julle naby ‘n parkie woon kan jy haar 
op die swaaie en glyplank laat speel 
terwyl jy ‘n wakende ogie hou en 
haar ondersteun. 

c. Wys haar wat veilig is en wat is nie. 
Probeer om haar nie bang te maak 
deur te oorreageer wanneer sy ‘n 
aktiwiteit aanpak waarvoor sy nog 
nie gereed is nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tydens die helfte van jou baba se tweede 

lewensjaar, raak sy gewillig om fisiese 

aktiwiteite soos fietsry en bal skop en 

vang, aan te leer. Gee haar genoeg 

geleentheid om hierdie vaardighede te 

beoefen. Jy sal verbaas wees om te sien 

hoe vinnig sy dit gaan baasraak. 

 

 

Moedig onafhanklikheid by jou 

baba aan. 

a. Jou baba sal sy eerste tande voor 
die ouderdom van een jaar kry. 
Aan die einde van sy tweede 
lewensjaar behoort hy al sy tande 
te hê. Dit is belangrik om jou 
baba te leer om sy tande goed te 
versorg sodat hulle nie gaatjies 
kry nie. Onthou dat dieet die 
belangrikste rol speel in die 
gesondheid van jou baba se 
tande. Vermy dus kossoorte wat 
te veel suikers bevat. 

b. Jou baba kan begin tandeborsel 
sodra hy sy eerste tand het. Koop 
‘n klein, sagte tandeborsel wat 
geskik is vir babas. Begin deur sy 
tande met water te borsel. 
Wanneer hy aan die idee van 
tandeborsel gewoond is, kan jy 
oorskakel na tandepasta wat  
spesiaal vir jong kinders gemaak 
word. 

c. Maak julle eie tandeborsel-liedjie 
op wat julle dan saamsing sodat 
dit vir hom pret is om tande te 
borsel. Borsel jou baba se tande 
baie liggies. Daarna kan hy self 
probeer om sy tande te borsel. 
Moenie bekommerd wees as hy 
die tandeborsel net byt nie. Jy is 
besig om hom gesonde 
gewoontes aan te leer en hy leer 
wel hoe om sy tande te borsel. 

Aan die einde van jou baba se tweede 

lewensjaar sal hy in staat wees om 

bekende liedjies te sing of te neurie 

indien hy dit al dikwels voorheen 

gehoor het. Sing gereeld saam met 

hom en gebruik aksies om hom te 

help om die woorde te onthou. 
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a. Alhoewel jou baba steeds naby jou 

wil wees, raak sy nou nuuskierig om 
die wêreld rondom haar te ontdek. 
Dit is ‘n teken van ‘n gesonde en 
gelukkige baba. Moedig haar aan 
om onafhanklik te wees in ‘n veilige 
omgewing. 

b. Laat haar toe om jou met 
eenvoudige take te help, soos om 
onkruid in die tuin uit te trek. Prys 
haar as sy jou help. 

c. Laat jou baba eenvoudige keuses 
uitoefen sodat sy haar eie 
persoonlikheid kan uitdruk. Laat 
haar uit twee hemde kies watter 
een sy wil aantrek of laat haar kies 
of sy ‘n appel of ‘n piesang wil eet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Voor haar tweede verjaarsdag sal sy 

haarself wil aantrek. Sy kan al self haar 

skoene aantrek, alhoewel sy nie 

noodwendig gaan weet watter skoen 

moet aan watter voet kom nie. Haar 

woordeskat kan uitbrei tot ongeveer 75 

woorde, maar in baie gevalle sal net 

haar ouers verstaan wat sy sê. 
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