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Ontzettend schattig en ook nog eens
superhandig, deze slaapzak! De
uiteinden van de mouwen kunnen
over de handjes worden gevouwen,

zodat je baby zich niet kan krabben.
En de onderkant is open waardoor je
makkelijk een luier kunt vervangen.
Slaapzak zeemeermin, Electrik Kidz,
39,95, via www.lovelylittleone.com,
••^è info: www.electrikkidz.com
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De grote luieroorlog
Er zou een boycot moeten komen
op openbare gelegenheden met een
verschoningstafel voor baby's in het
damestoilet, vindt de Amerikaanse Scotty
Schrier. "Ze houden geen rekening
met moderne, betrokken papa's", stelt

hij. 'Sterker nog: openbare toiletten
zouden standaard een verschoningstafel
moeten krijgen in het mannentoilet."

Hoe zit dat eigenlijk bij ons?
Dat wisselt nogal, zo blijkt. Steeds
meer zaken lossen het probleem op
door het uniseks invalidentoilet met de
babyverschoningsruimte te combineren.
Maar toch valt het niet altijd mee om als
papa ergens een luier te verschonen.

Bart (40), vader van twee jonge kinderen,
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heeft het al op de vreemdste plekken
gedaan. "In de auto, in een hoekje van een
lunchbar, op het gras naast het terras...

De verschoningstafels vind je inderdaad

... baby's in het begin zo'n sterke

meestal in het vrouwentoilet. Als ik dan

kokhalsreflex hebben dat ze pas

alleen met onze twee kids op stap ben, doe

vanaf ongeveer vier maanden in staat

zijn een hapje door te slikken?

ik het maar waar het uitkomt." Jelle (36)
heeft zijn dochter ooit eens uit puur protest
verschoond op een cafétafel. De bediening
kon het maar matig waarderen. "Ik vind
de volle luiers van een kind van iemand
anders ook niet echt smakelijk, maar als
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betalende klant wil ik mijn kinderen wel
kunnen verschonen." En het vrouwentoilet

dan? 'Werkt prima/ vindt Pieter (35), net
vader van nummer drie. "Natuurlijk kijken

Omdat haar
dochter last had van

vrouwen even raar op, maar zodra ze

zien waarmee je bezig bent in 'hun' toilet,

eczeem en ze geen

beschouwen ze je als een echte held."

oplossing vond, ging

Als thuisblijfvader van twee kinderen heeft

Isabelle Ulenaers

Schrier er inmiddels zijn missie van gemaakt

zelf aan de slag. Ze
ontwikkelde haar eigen

om elke verschoningsruimte sekseloos te

cosmeticalabel: Self,

maken. Op zijn blog 'Dads Who Change

een 100% natuurlijke

Diapers' heeft hij - naast foto's van luier-

verschonende mannelijke celebs - een

verzorgingslijn
zonder parabenen

interactieve kaart geplaatst van zaken die

of chemische

luiertafels hebben in mannelijke toiletten.

bestanddelen. Self
is een vitaminebom
voor droge, gevoelige
en normale huidjes.

Hij heeft alvast één grote medestander:
acteur Ashton Kutcher die sinds anderhalf
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jaar vader is van baby Wyatt Isabelle.
"Er zijn nooit verschoningsgelegenheden

Ook voor baby's en

in mannentoiletten", postte Kutcher

kindjes meteczeem.

op Facebook. "Het eerste openbare

Body Butter Fine Delicate, 42,65 voor 200 mi,
www.naturalself.eu
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mannentoilet dat er wel één heeft, krijgt
gratis reclame op mijn Facebookpagina!'
"\.

Bron: dadswhochangediapers.com/blog/
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