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HET KINDERTEAM CGG BRUSSEL
HEEFT OOK
EEN BABY- EN PEUTERWERKING

‘Mehdi is geboren. Iedereen is blij, maar ik ben
verward en leeg. Mijn baby is ‘Mehdi
net een isvreemde
geboren. Iedereen is blij, maar ik ben
voor mij: ik voel niets voor hem
maar durf
dit Mijn baby is net een vreemde voor
verward
en leeg.
niemand te vertellen. Ik ben vast
geen
goede
mij: ik voel niets voor hem maar durf dit niemand
‘Mijn baby kijkt altijd de andere kant op...nooit
moeder.’
te vertellen. Ik ben vast geen goede moeder.’
naar mij. Zie je wel dat hij mij niet graag ziet!’

Een baby op komst en overweldigd
door gevoelens van verwarring en twijfel?
Als ouder bezorgd over het gedrag
van uw baby of peuter?

Wilt u graag spreken over situaties als
‘Mijn baby kijkt altijd de andere kant op...nooit naar
mij. Zie je wel dat hij mij niet graag ziet!’
‘Yousra kruipt overal achter me
‘Ik ben zwanger en heel ongerust
aan. Als ze me niet onmiddellijk
dat ik het niet zal aankunnen.
‘Sven weigert te eten. Het eindigt telkens inziet,
eenbegint
ge- ze hartverscheurend
Mijn baby stampt nu al zoveel en
vecht. Hoe geraken we hieruit? We zijn bang
dat
hij
te schreeuwen.
Het is nog erger
van mijn familie kan ik geen steun
ondervoed
geraakt.
’
als we bezoek hebben. Ik voel
verwachten.’
me gevangen!’
‘Yousra kruipt overal achter me aan. Als ze me niet
onmiddellijk ziet, begint ze hartverscheurend te
schreeuwen. Het is nog erger als we bezoek hebben.
Ik voel me gevangen!’

‘Het moet maar even niet
‘Ons Lientje, een wolk van een baby.
‘Ons Lientje, een wolk van een baby. Maar
huilt
naar ze
haar
zin zijn of ons
Maar ze huilt dag en nacht en is
dag en nacht en is met niets te troosten.
Wat
doenwild te krijsen,
Kaat
begint
met niets te troosten. Wat doen we
we toch verkeerd? Ik ben uitgeput, hettegehuil
beu. en met
stampvoeten
toch verkeerd? Ik ben uitgeput, het
Soms ben ik bang dat ik haar eens goed
door
elkaar
haar speelgoed te gooien.
gehuil beu. Soms ben ik bang dat
ga schudden.’
Ze durft me zelfs bijten!
ik haar eens goed door elkaar ga
Zo klein en al koppig.
schudden.’
Als we dit niet kunnen
stoppen zal ze ons nog
hetons
hoofd groeien!’
‘Het moet maar even niet naar haar zinboven
zijn of
Kaat begint wild te krijsen, te stampvoeten en met
haar speelgoed te gooien. Ze durft me zelfs bijten!
Zo klein en al koppig. Als we dit niet kunnen stoppen
zal ze ons nog boven het hoofd groeien!’

...
...
Dan kunt u een afspraak maken
met een hulpverlener
van het Kinderteam CGG Brussel
op dit adres:
CGG BRUSSEL
deelwerking KRUIDTUIN
Haachtsesteenweg 76
1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
T 02 511 06 60

