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Dit fullcolor boek met meer dan 100 foto's laat je zien dat baby's meer kunnen zeggen dan je nu misschien
denkt.Ze doen dat door babygebaren.Door samen gebruik te maken van lichaamstaal en gebaren lukt het zelfs
baby'sen dreumesen die nog niet (zo goed) kunnen praten om te vertellen wat ze willen, zien of
denken.Communicatiedeskundige en moeder van drie kinderen, Nadine Meijer,neemt je in dit boek mee op
reis in de wereld van babycommunicatie.
Laat jevervoeren door de mogelijkheden die babygebaren biedt, ontdek meer overde taalontwikkeling van je
baby en ervaar dat communiceren met dreumesenhelemaal niet zoveel verschilt van communiceren met
volwassenen.~ Boordevol praktische informatie over babycommunicatie.
~ Leuke weetjes over (taal)ontwikkeling, liedjes en spelsuggesties.~ Luchtige columns geven met een flinke
knipoog een kijkje in het levenvan Nadine als moeder van drie en alle perikelen die daarbij horen.~ Een
gebarenwoordenboek met ruim 170 babygebaren.Met dit boek heb je alles in handen om op een leuke
manierte communiceren met je baby!Over de auteur:Nadine Meijer werd in 1978 geboren in Den Haag. Na
geproefd te hebbenaan de studie vormgeving en ontwerp van interactie, besloot ze zich verderte ontwikkelen
in de communicatie. Na het afronden van haar studieCommunicatie, werkte ze onder andere als adviseur voor
de rijksoverheid enverzorgde ze colleges communicatievaardigheden in het hoger onderwijs.Tijdens de
zwangerschap van haar eerste kind in 2005, kwam ze viaAmerikaanse vrienden in aanraking met babygebaren.
Nieuwsgierig naarde effecten van deze nieuwe manier van communiceren, besloot Nadinebabygebaren bij
haar zoon Tim te proberen.
Verrast over de bijzondere envooral leuke resultaten, besloot ze ook twee jaar later met haar dochtertjeLisa te
gebaren. Toen ook dit succesvol bleek, besloot Nadine haar expertisete verbreden en zich te verdiepen in
babycommunicatie en in het bijzonderlichaamstaal en babygebaren.Sinds de komst van haar dochter Madison
in 2010 is Nadine moedervan drie jonge kinderen, communicatiedeskundige en verzorgt ze

alsbabygebaren-expert met veel plezier cursussen.

