
Vándorbölcső indul plébániánkon!
Bizony az Úr ajándéka a gyermek,

a szerelem gyümölcse,
jutalom, mely nem mindenkinek adatik meg!

A gyermek érték, a közösség jövője, várjuk őket együtt!

Azt reméljük, hogy a vándorbölcső által közösségünk erős kötelékei még szorosabbra

fonódhatnak.

Mi is a Vándorbölcső?

A bölcső használat egy majdnem elfeledett néphagyomány, de több, mint egy kedves

szokás, közösségteremtő ereje van. A bölcső egy újabb lehetőség, amellyel

közösségünk családjai még közelebb kerülhetnek egymáshoz. A bölcső családról

családra jár, hónapokig jelenti a nyugodt alvást a kisbabák számára. Igy egyfajta

bölcső testvériség alakul ki.

Egy jó bölcső érték, minél több gyermeket ringat az évek, évtizedek alatt, annál

értékesebb.

Miért érdemes kiságy helyett bölcsővel kezdeni?

Orvosi cikkek foglalkoznak a hintamozgás hatásaival, melyek azt bizonyítják, hogy az

újszülötteknél segíti az idegrendszer fejlődését, az egyensúlyérzék kialakulását. A

ringó mozgás a születés előtti időszakot idézi fel az újszülöttekben, mikor édesanyjuk

pocakjában ringatóztak. Kutatások nélkül is, ösztönből tudjuk, hogy egy édesanya, ha

meg szeretné nyugtatni kisbabáját, szorosan magához öleli és ringatja.

A bölcső kis mérete sem véletlen, azon túl, hogy így könnyebb a lakásban mozgatni, a

babákra a nyugtatóan hat az őket szűkebben körül vevő tér, a kuckós környezet. Ma

divatosak a babafészkek, melyek körül ölelik a kisbabát, régen pólyába kötötték őket,

hogy ugyanezt, a nyugtató hatást elérjék.

Körülbelül addigra növi ki a bölcsőt egy baba, amikor már át tud egyedül fordulni az

oldalára és elkezdi érdekelni a tágabb környezete.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Várjuk azon családok jelentkezését akik már a harmadik trimeszterben vannak és

szívesen ringatnák kisbabájukat a margitos vándorbölcsőben!

Jelentkezni a aladicsnikolett@gmail.com címen vagy +36 30 916 7528 telefonszámon

lehet.

Több jelentkező esetén sorsolással döntjük el, kihez kerül a bölcső.

Egy családnál addig marad a vándorbölcső, amíg a lakója ki nem növi. Ez lehet 4-6

hónapos korban. Innen reméljük rögtön a következő családhoz kerülhet tovább a

bölcső. A Szállást keres a szent család mintájára, a két család személyes találkozása

során az otthonukban kerülne továbbadásra a bölcső.
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A családok számára teljesen ingyenes a bölcső használata, nekik csak

vigyázniuk kell rá.

Mit adunk a bölcsővel?

☞ Természetesen bele illő matracot és matracvédő huzatot.

☞ 1 db lepedőt. Ágyneműt a család biztosít a saját babájának, ha akarnak használni.

A legújabb szakmai ajánlások szerint az ilyen pici babáknak nem javasolt a sok textil

az ágyukba, mert fulladásveszélyes (hiszen épp csak a fejét tudja mozgatni, de

elfordulni nem tud).

☞ Egy vándorbibliát, amibe belevezeti minden család a gyermek nevét és születési

dátumát

☞ Egy vándorkönyvet, amelyben imádságok, tanúságtételek és hasznos

információk segítik a család és a kisbaba összerázódását.

A bölcsőt egyedi rendelésre, nekünk készítette hazai faanyagból az Ágymester

Manufaktúra. Közösségünk viaszolt juharfából készült bölcsője a 124.

vándorbölcső, amely Czotter András asztalosműhelyéből kikerült.


