
Beste ouder, verzorger, 
 
Hieronder staat een lijst met een aantal vragen. Vragen die gaan over de babytijd van je 
zoon of dochter. Dit jaar heeft Serious Request namelijk het thema babysterfte. 3 DJ’s gaan 
van 18 t/m 24 december zo veel mogelijk geld verzamelen om babysterfte terug te dringen. 
Vanuit Scouting dragen we daaraan graag ons steentje bij, want zo leuk als je kan spelen 
binnen Scouting gun jij toch ook iedereen? 
 
Wat vragen we? 
Ter voorbereiding op de opkomst van xx, vinden we het leuk om eens met de kinderen het 
te hebben over baby’s.  Ons verzoek is om o.a. de onderstaande vragen eens met je kind te 
bespreken, met bijvoorbeeld ook een fotoboek erbij (indien aanwezig). Zo horen ze  
 

 Hoe het was om zwanger te zijn van jou? Is er ook een foto van toen jij nog in de buik 
van je moeder zat? Had ze een grote buik? 

 Kon je moeder je goed voelen in de buik? En wanneer dan? 

 Wat at je moeder het liefst toen ze zwanger was van jou? 

 Had je moeder rare gewoontes toen ze zwanger was van jou? Of rare dingen gedaan? 
 

 Waar ben je geboren? 

 Wie was er bij de bevalling? 

 Hoe ging jouw bevalling?  

 Hoe groot was je bij je geboorte? 

 Hoe zwaar was je bij je geboorte?  

 Was je gezond toen je geboren was? Zo nee, wat had je dan? 
 

 Heb je naast je roepnaam nog andere namen? 

 Ben je ook naar iemand vernoemd? 

 Hoe hebben je ouders jouw naam bedacht? 

 Welke naam je had gekregen als je als een jongetje of meisje geboren was? 
 

 Hoe vonden je ouders het om jou te verzorgen die eerste dagen? Wisten ze alles al? 
Wie hielp een handje? Waar waren  ze de eerste dagen zo druk mee? 

 Heb je borstvoeding gehad of ben je met de fles groot gebracht? 

 Heb ben je ouders nog kleertjes of andere dingen bewaard van toen je klein was?  

 Hoe hebben je ouders het geboortekaartje gekozen en waarom die? 

 Wat was je favoriete knuffel? 
 
 
Wat neem je volgende keer mee? 
Bij de opkomst op xxx willen we je vragen om het geboortekaartje (of een kopie/ foto 
daarvan) van je kind mee te geven.  (optioneel) Daarnaast lijkt het ons leuk om een eerste 
babyfoto te mogen zien, zodat we kunnen zien hoe je kind er uit zag toen hij/zij 1 dag oud 
was. We gaan dan met z’n allen raden wie wie is op de foto.  
 
Graag tot xx! 



 
Groetjes, 
 
De leiding 
 


