
Liefste

Om te vieren dat jij binnenkort mama wordt, hebben we een babyshower voor jou georganiseerd. 

We dachten dat je het wel leuk zou vinden om hieraan een aandenken te hebben voor later. 

Daarom hebben we dit boek voor jou gekocht en er onze voorspellingen en wensen in opgeschreven. 

En om de herinnering helemaal compleet te maken, hebben we er ook nog een heleboel geweldige 

foto’s bij geplakt.

Veel liefs van ons allemaal,

Plaats: 

Datum: / /
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MIJN VOORSPELLING OVER JOUW BABY

MIJN NAAM

Mijn goede raad voor jou is:

Jij wordt een fantastische mama omdat:

Ik hoop dat de baby deze eigenschappen van jou erft:

Dit wens ik je toe:

Naam:                                                              Geboortedatum:

Uur:                                        Lengte:                                       Gewicht:

Haarkleur:                                                                      Kleur ogen:

Deze uiterlijke kenmerken zal hij/zij hebben: 

Deze karaktereigenschappen zal hij/zij hebben: 

Hij/zij zal goed zijn in:

Hij/zij wordt later:

meisje

jongen
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WAT IK JOU WIL VERTELLEN

Mijn goede raad voor jou is:

Jij wordt een fantastische mama omdat:

Ik hoop dat de baby deze eigenschappen van jou erft:

Dit wens ik je toe:

Naam:                                                              Geboortedatum:

Uur:                                        Lengte:                                       Gewicht:

Haarkleur:                                                                      Kleur ogen:

Deze uiterlijke kenmerken zal hij/zij hebben: 

Deze karaktereigenschappen zal hij/zij hebben: 

Hij/zij zal goed zijn in:

Hij/zij wordt later:
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MIJN VOORSPELLING OVER JOUW BABY

MIJN NAAM

meisje

jongen

Mijn goede raad voor jou is:

Jij wordt een fantastische mama omdat:

Ik hoop dat de baby deze eigenschappen van jou erft:

Dit wens ik je toe:

Naam:                                                              Geboortedatum:

Uur:                                        Lengte:                                       Gewicht:

Haarkleur:                                                                      Kleur ogen:

Deze uiterlijke kenmerken zal hij/zij hebben: 

Deze karaktereigenschappen zal hij/zij hebben: 

Hij/zij zal goed zijn in:

Hij/zij wordt later:
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WAT IK JOU WIL VERTELLEN

Mijn goede raad voor jou is:

Jij wordt een fantastische mama omdat:

Ik hoop dat de baby deze eigenschappen van jou erft:

Dit wens ik je toe:

Naam:                                                              Geboortedatum:

Uur:                                        Lengte:                                       Gewicht:

Haarkleur:                                                                      Kleur ogen:

Deze uiterlijke kenmerken zal hij/zij hebben: 

Deze karaktereigenschappen zal hij/zij hebben: 

Hij/zij zal goed zijn in:

Hij/zij wordt later:
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FOTO’S
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MIJN VOORSPELLING OVER JOUW BABY

MIJN NAAM

meisje

jongen

Mijn goede raad voor jou is:

Jij wordt een fantastische mama omdat:

Ik hoop dat de baby deze eigenschappen van jou erft:

Dit wens ik je toe:

Naam:                                                              Geboortedatum:

Uur:                                        Lengte:                                       Gewicht:

Haarkleur:                                                                      Kleur ogen:

Deze uiterlijke kenmerken zal hij/zij hebben: 

Deze karaktereigenschappen zal hij/zij hebben: 

Hij/zij zal goed zijn in:

Hij/zij wordt later:
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WAT IK JOU WIL VERTELLEN

Mijn goede raad voor jou is:

Jij wordt een fantastische mama omdat:

Ik hoop dat de baby deze eigenschappen van jou erft:

Dit wens ik je toe:

Naam:                                                              Geboortedatum:

Uur:                                        Lengte:                                       Gewicht:

Haarkleur:                                                                      Kleur ogen:

Deze uiterlijke kenmerken zal hij/zij hebben: 

Deze karaktereigenschappen zal hij/zij hebben: 

Hij/zij zal goed zijn in:

Hij/zij wordt later:
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