
12 Waar's die  gebruiksaanwysings?

Waar's die  
gebruiksaanwysings?
Op die vraag wat hulle die graagste sou wou hê, antwoord nuwe ouers sonder 

uitsondering: Slaap … en gebruiksaanwysings.

Mamma en Pappa sien met vreugde na hul babatjie se koms uit, maar met 

die eerste ontmoeting voel ouers dikwels al magteloos, want hulle unieke baba 

is sonder gebruiksaanwysings gebore. Wanneer jy ’n nuwe ketel, TV, tuinstel 

of selfs ’n pakkie kitsnoedels koop, kry jy ’n volledige stel aanwysings daarby. 

Maar wat van jou baba se gebruiksaanwysings, die boekie getitel: Maak jou 

baba só groot? Wat is die moets en die moenies? Waar begin jy, en waarteen 

moet jy waak?

Wanneer jy ’n ouer word, belê jy jou tyd, energie en geld op ’n baie kosbare 

manier. Maar hoe gaan ’n mens te werk?

Die oomblik wanneer jy ’n ouer word, word jy ’n kunstenaar. Kunstenaars 

het visie, hulle het passie, hulle skep en hulle vorm. Kunstenaars neem hier 

ietsie weg en voeg daar ietsie by. Hulle weet nie altyd presies hoe nie, maar hul 

instinkte lei hulle om die grondstowwe tot ’n unieke eindproduk te skep.

’n Ma, pa of versorger se taak kan met dié van ’n kunstenaar vergelyk word. 

As jy visie het, passievol is en jou instinkte vertrou, kan jy jou lewende “kuns-

werkie” se karakter en toekoms help vorm.

BabaGim lei Mamma en Pappa om oor basiese ontwikkelingsonderwerpe te 

dink sodat Baba tot ’n gelukkige, selfversekerde heelbreinkind ontwikkel.
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13BabaGim 

’N BABA SE PERSPEKTIEF

Terwyl Baba natuurlik in die baarmoeder ontwikkel, word al sy behoeftes 

bevredig – Baba is veilig, warm, hy word gevoed en hy hoef nie skoongemaak 

te word nie. Baba word gesus deur Mamma se ritmiese hartklop en die kalme-

rende klanke van haar asemhaling en spysvertering (mits Mamma nie sooibrand 

het nie!). Baba voel een met die wêreld. In die baarmoeder is daar geen mede-

dinging nie, Baba kan nie vergelyk, geëvalueer, geëtiketteer of as “anders” 

beskou word nie. ’n Baba in die baarmoeder is net. 

Maar sodra die baba gebore word, spat hierdie vreedsame bestaan aan skerwe. 

Wat ’n skok – verblindende ligte, yskoue lug, harde en skel geluide, materiaal 

wat vreemd voel teen jou vel, en Ma wat nie meer heeltyd vertroostend daar is 

nie. Kan jy jouself in so ’n situasie indink? 

Sou jy nie verwerp en eensaam voel nie? Alles wat vir jou kosbaar is, is 

meteens van jou af weggeskeur! Baba voel bang en kwesbaar, én nou kry hy 
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nog ’n raps op die boudjies ook  (sodat die amniotiese vloeistof uit die lugweë 

verwyder word). Sou jy nie ook jou longe uitskree nie? Kan jy jou voorstel hoe 

stresvol dit moet wees? Onthou, jy het nog nie ’n ander mens vantevore gesien 

nie. Jy het jousélf nog nie eens in ’n spieël gesien nie, vir al wat jy weet, is jy ’n 

groot, ronde bal! 

Van stresvlakke gepraat – ’n pasgeborene se stresvlakke kan vergelyk word 

met dié van ’n volwassene wat verskeie groot lewensoorgange gelyktydig 

beleef.

Gelukkig neem ’n baba se brein vinnig beheer. Die brein ontvang binne 

oomblikke boodskappe om by die nuwe omgewing aan te pas. Die neus ont-

wikkel die vermoë om Mamma aan haar reuk te herken, terwyl die oë nog fokus 

en die gehoor aanpas om Mamma en Pappa se gesigte en stemme te regi-

streer. Sodra Baba vir Ma en Pa tussen ander mense kan uitken, het hy ’n vaste 

"anker" te midde van al die stimuli en veranderinge. Baba kan weer ontspan 

en veilig voel.

Ten minste, totdat hy sy eerste hongerpyne ervaar. Onthou, Baba het in die 

baarmoeder ’n konstante voedseltoevoer deur die naelstring gehad. Kan jy jou 

voorstel hoe dit moet voel om ’n vreemde, ongemaklike sensasie min of meer 

in die middel van jou liggaam te ervaar, maar nie die vaagste benul te hê wat 

dit beteken nie? Dink net hoe skrikwekkend hongerpyne moet wees as jy dit 

nog nooit ervaar het nie? Om nie te praat van’n nat doek of winde nie! Geen 

wonder dat volwassenes in terapie deur ’n hergeboorteproses werk om die 

trauma van geboorte te verwerk nie.

Geboorte is nie net vir die baba ’n stresvolle ervaring nie – om vir die eerste 

keer ’n ouer te word is netso stresvol: jy is opgewonde, trots en dankbaar, 

maar voel ook hulpeloos, kwesbaar en gefrustreerd omdat jy nie met jou baba 

kan kommunikeer of sy taal kan verstaan nie. Versorgers en pleegouers mag 

boonop nog wonder of hulle instinkte hulle sal lei om Baba se behoeftes te 

verstaan en te bevredig.
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BABATAAL IS LIGGAAMSTAAL

Babas praat, maar hulle gebruik nie woorde nie. Babas “praat” met hul lyfies, 

aksies en die manier waarop hul huil. 

Behoeftes is baie belangrik, want ’n behoefte wakker iets binne die baba 

se brein en liggaam aan. Dit lei die brein om neurochemiese verbindinge te 

vorm wat verseker dat die baba toepaslik reageer totdat iemand die baba voer, 

droogmaak, sy winde uitvryf en hom koester. ’n Babatjie wil verstaan word, 

want as hy verstaan word word behoeftes bevredig, pas hy aan en floreer hy.

Mense, insluitend babas, leer en ontwikkel omdat hulle wil oorleef. Die 

menslike oorlewingsdrang word gemotiveer deur:

• die behoefte om "iemand" te wees, en

• die behoefte om aanvaar te word.

Babataal is liggaamstaal
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Die sensomotoriese proses: 

Smaak, klank en reuke prikkel die 

buitesintuie, terwyl die binne

sintuie die kleintjie se liggaams

posisie, spierspanning en bewe

gings registreer. Haar spiere 

word ingespan om regop te sit, 

die boublok vas te hou en haar 

tong uit te steek.

Hoe weet die brein waarop om te reageer en wat om te ontwikkel? Dit gebeur 

danksy ’n komplekse sensomotoriese proses. Sensories verwys na die baba 

se buite- en binnesintuie. Buitesintuie is die sintuie wat reageer op wat in die 

omgewing, buite die liggaam, gebeur – aanraking (tas), reuk, smaak, gehoor, 

sig – terwyl die binnesintuie die sintuie is wat reageer op wat binne-in die 

liggaam aangaan. Dit sluit die proprioseptiewe stelsel (wat die beweging of 

posisie van die liggaam of ledemaat dui), die vestibulêre stelsel (balans), en 

spiersin in. Die motoriese proses behels die aktiewe respons – deur beweging, 

geluid of spraak.

Mamma en Baba was een in die baarmoeder; Mamma was Baba se hele 

ganse wêreld. Maar sodra die baba gebore word, word hy van sy mamma 

geskei en moet hy leer om op ’n ander manier weer veilig en geborge te voel. 

Dit is waar die baba se aangebore sensomotoriese stelsel tot die redding kom. 

Sodra hierdie stelsel (wat uit die sintuie en spiere bestaan) gestimuleer en ont-

wikkel word, tree die sensomotoriese stelsel as ’n kommunikasienetwerk op wat 

die baba en die omgewing, insluitend sy mamma, verbind. Die werking van die 

sensomotoriese stelsel word gedemonstreer wanneer jy vir Baba aanmoedig 
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om vir Oupa en Ouma te waai. Jy weet jou kind kan waai, maar daar is geen 

reaksie nie … ongeag hoeveel keer jy hom of haar aanpor, hoegenaamd geen 

reaksie nie. Maar sodra Ouma en Oupa om die hoek verdwyn, waai die klein 

handjie ewe entoesiasties! Wat het gebeur? Waarom reageer Baba so stadig?

Het jy geweet?
’n Baba se brein is ’n nimmereindigende reservoir van potensiaal

wat dormant lê totdat ’n behoefte ontwikkel.

 NEUROCHEMIESE BEDRADING KRAAI KONING

Die brein se ontwikkelingsgene is reeds by konsepsie teenwoordig en indien 

die swangerskap ook goed verloop, sit diegene hul taak na geboorte voort.

Breingroei vind plaas wanneer neurone – die selle wat boodskappe in die 

brein ontvang, verwerk en oordra – verdeel. ’n Baba se brein het by geboorte 

baie meer neurone as tydens enige ander fase van sy lewe. Daarna sterf die 

neurone wat nie benut word nie, af; gebrek aan oefening laat hulle wegkwyn. 

Het jy geweet?

Babas het meer breinselle as volwassenes.

Selfs al begin die getal neurone in die eerste lewensjaar afneem, groei die 

brein voortdurend. Elke neuron is geneties geprogrammeer om aan te hou 

ontwikkel, wat beteken dat elke baba reeds by geboorte geprogrammeer is 

om lewenslank te ontwikkel en te fl oreer!

Die neurone word opdrag gegee om te vergroot en te vertak totdat hulle 

met ander neurone kontak maak en verbind om sinaptiese vernindinge te vorm. 

Sommige van hierdie sinaptiese verbindinge vind reeds in die baarmoeder 

BabaGim_2019_uitgawe.indd   17 2019/03/26   06:19
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plaas om oorlewingsfunksies soos hartklop, asemhaling en sekere reflekse 

moontlik te maak. Maar die meeste van die verbindinge ontwikkel eers, teen ’n 

indrukwekkende tempo, ná baba se geboorte. Die brein se groeiende vertak-

kinge (dendriete en aksone) plus hul beskermende lagie (miëlien) bepaal dat 

sy voue, grootte en massa tussen geboorte en volwassenheid noemenswaardig 

toeneem. Elke neuron kan danksy die sinaptiese verbindinge talle boodskappe 

gelyktydig ontvang (sensoriese insette) en stuur (motoriese uitsette). Hoe meer 

die sinaptiese verbindinge gebruik word, hoe sterker en effektiewer sal hulle 

word. Die jongste navorsing dui daarop dat neurochemiese netwerke emosie, 

denke en vaardighede moontlik maak.

Dit is waar die oorlewingsdrang en die behoeftes waarna vroeër verwys is, 

ter sprake kom. Wanneer ’n baba ’n behoefte ervaar soos ’n hongerpyn, ’n vuil 

doek of die begeerte om vir Oupa en Ouma te waai, wil hy daardie behoefte 

onmiddellik bevredig. Hierdie ongeduld ontlok emosies soos opwinding en 

antisipasie, wat vir die brein reaksie vra en die vertakking van neurone aktiveer. 

Maar om hierdie vertakking te skep, is nie ’n eenvoudige taak nie. Dit is soos om 

jou weg deur digte bosse te vind – jy moet eers ’n pad oopkap en dit duur lank! 

Wanneer Baba jou hoor sê: “Waai vir Oupa en Ouma”, word ’n impuls deur die 

oor ontvang en na die brein gestuur. Dit kan net die brein bereik indien die 

buiteoor met die gehoorsentrums in die brein verbind is. Die brein verwerk dan 

die opdrag (mits die nodige netwerk vir denke bestaan), en stuur die opdrag na 

die hand om te reageer. ’n Baba wat nog nie sy hande ontdek het nie, kan nie 

vir iemand waai nie. 

Dit klink dalk vreemd, maar babas word nie met die wete gebore dat hulle 

hande het én hulle kan beheer nie. Voordat hulle kan waai, moet babas eers 

hul hande ontdek, netwerke tussen die brein en die hande ontwikkel, en dan 

leer om hul hande te beheer. Dit is geen wonder dat die mensdom se kin-

derfase oor soveel jare strek nie – die kinderjare is fundamenteel tot later jare 

se vermoë om te lees, te skryf en probleme op te los.
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19BabaGim 

Pasgebore:  

netwerke en  

verbindinge

Drie maande oud:  

netwerke en  

verbindinge

Wanneer ons die sensomotoriese kringloop stimuleer, moedig ons vir Baba aan 

om sy omgewing te verken, mylpale te bereik en die hele brein te ontwikkel.

Jou baba betree die wêreld as ’n aktiewe en gretige leerder wat spelen-

derwys wil verken en ontdek, en jy kan hierdie proses met liefdevolle stimulasie 

aanhelp.
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Om iets te ervaar, moet jy die somtotaal van jou sintuie inspan. Die stimulasie 

van die sintuie is dus die eerste stap in die ontwaking van die sensomotoriese 

stelsel. Jou baba se vel, neus, mond, ore, en oë word elke oomblik van elke dag 

deur die omgewing gestimuleer, en dit help om sy buitesintuie te ontwikkel. 

Hierdie sintuie word die buitesintuie genoem omdat hulle indrukke en sensa-

sies van “buite” die baba se liggaam versamel.

Babas kan net uit eie ervaring leer 
Geen ervaring = geen leergeleenthede nie

Beperkte ervaring = beperkte leergeleenthede

Hope ervaring = hope leergeleenthede

Babas wil nie net weet wat buite hul liggame gebeur nie, maar ook wat binne-in 

hulle liggame gebeur en daarvoor het die brein sensoriese insette van binne 

die liggaam af nodig. Om veilig en geborge te voel, moet jou baba sy lyfie ken 

en weet waar sy lyfie in ruimte is (ruimtelike oriëntasie). Hy moet verál ook die 

volgende sensasies herken en tussen hul kan onderskei: genot, tevredenheid, 

honger, pyn, moegheid, ongemak, posisie soos onderstebo, of hy regop is of 

besig is om te val, gevaar, en dies meer. Sensoriese insette van binne die lig-

gaam word deur die binnesintuie beheer. Die binnesintuie sluit propriosepsie 

(posisie van die liggaam in ruimte), balans (vestibulêre stelsel) en die sin vir 

beweging (kinestese of spiersin) in.

Ons neem soveel liggaamlike vaardighede as vanselfsprekend aan dat ons 

dikwels miskyk dat ’n baba nog van sy lyfie, en waar hy in ruimte is, moet leer. 

Om gebore te word, is soos om te verhuis – jy trek vanuit ’n rustige plaasdorpie 

(baarmoeder) na ’n intimiderende voorstad (buitewêreld) toe. Jy weet nie waar 

jy is, of wat waar is nie. 

Om jou te oriënteer, het jy ’n verwysingspunt (adres of baken), ’n kaart en 

aanwysings nodig, asook die geleentheid om jou pad te vind.
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Jou pasgebore baba het presies dieselfde hulpmiddels nodig. BabaGim is ’n 

eenvoudige en praktiese gids wat die volgende uiteensit:

1. Hoe om ’n vaste verwysingspunt te skep (jou baba se liggaamskaart);

2.  Hoe om ’n kaart te teken en aanwysings te gee (wanneer die liggaamskaart 

geskep is, kan die brein vir die spiere aanwysings gee);

3. Hoe om geleenthede vir baba te skep om die wêreld te gaan verken.

Hierdie drie stappe word in BabaGim toegepas om jou baba se liggaam, emo-

sies, selfbeeld, taalontwikkeling en denke te stimuleer – om elke oomblik opti-

maal te benut. Dieselfde beginsels waarop die brein- en liggaamsoefeninge 

vir die verbetering en instandhouding van volwasse breinfiksheid geskoei is 

(sien my ander boeke soos Kopskuiwe/Mind Moves® en Mind Dynamix), word 

hier gebruik vir die ontwikkeling en oefening van die baba se brein. Trouens, 

navorsing toon dat meer en meer professionele gesondheids- en fiksheidsdes-

kundiges begin om bababewegings (en mylpale) na te boots en die stereo-

tipe bewegings in hul oefenprogramme in te sluit om spierkrag, koördinasie en 

beheer te verbeter.
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STIMULASIE IS BREINKOS

’n Baba sal eerder leer as eet, want kinders leer van nature graag. ’n Kind het 

egter daagliks stimulasie, blootstelling en ervaringe nodig om die sintuie en 

die brein te prikkel en hom sodoende in staat te stel om met gemak te leer.

Wetenskaplikes het vasgestel dat ’n baba se omgewing nie net as ’n guns-

tige ruimte vir ontwikkeling dien nie, maar dat ’n stimulerende omgewing ook 

die brein voed en breingroei bevorder. Danksy nuwe tegnologie kan weten-

skaplikes babas bestudeer en bepaal hoe hul geluidjies, liedjies en speletjies 

hul brein se ingewikkelde bedrading beïnvloed en hoe dit hul toekomstige 

skool- en volwasse lewe affekteer.

Het jy geweet?
Die baba se “oorlewingstryd”, soos die baba-volstruisie s’n, is veel eerder 

’n langtermynspeletjie wat oor en oor herhaal word en uiteindelik lei tot die 

bemeestering van vaardighede en die bevrediging van behoeftes.
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Wanneer Mamma haar gesig nader bring om met Baba te speel, vind daar ’n 

konneksie tussen Baba se oë en sy brein plaas. Telkens wanneer die speletjie 

herhaal word, word daardie konneksie versterk. Indien dit dikwels genoeg her-

haal word, word dit in die geheue vasgelê en vir toekomstige gebruik deur 

miëlien (die vetterige skede wat die selverbindinge omring) beskerm. 

Het jy geweet?

Teen ongeveer drie maande kan ’n baba sy mamma se gesig uitken.

Hoeveel keer het die baba Mamma se gesig gesien voordat dit permanent 

in die brein vasgelê is? Waarskynlik duisende kere. Die pasgebore baba se 

behoefte om iemand te wees en deur ander aanvaar te word, word bevredig 

deur die herhaling van speletjies of aktiwiteite en die bemeestering van hierdie 

aktiwiteite. 
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Hoe vaardiger jou baba raak, hoe meer sal hy geprys word en hoe meer sal hy 

blom en ontwikkel.

Danksy die brein se soepelheid en plastisiteit is babas en kinders in staat 

om aan te pas, te verander en van trauma te herstel, maar dit is belangrik om 

die kritieke ontwikkelingsgeleenthede vir optimale breinontwikkeling te benut. 

Indien ’n baba hierdie sensitiewe ontwikkelingsgeleenthede misloop, sal dit 

moeilik wees om later die nodige verbindinge en netwerke te skep. Dit is nooit 

onmoontlik om verbindinge te skep nie, maar die proses word beslis moeiliker.

WAT IS ’N KRITIEKE ONTWIKKELINGS GELEENTHEID?

Kritieke ontwikkelingsgeleenthede is die pieke (mylpale) wat ’n kleintjie se 

ontwikkeling en vordering afbaken. Sensomotoriese vaardighede ontwikkel 

byvoorbeeld met rasse skrede gedurende die eerste 18 maande, terwyl die 

optimale geleentheid vir taal-aanleer gedurende die eerste ses jaar is.

Daar is vier kritieke ontwikkelingsgeleenthede:

• Geleentheid om die lyfie te ontwikkel (balans en die sintuie, neurochemiese 

netwerke, spierkrag, spierkoördinasie);

• Geleentheid om gevoelens en emosies te ontwikkel;

• Geleentheid om sosiaal te ontwikkel;

• Geleentheid om taal en denke te ontwikkel.
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