shopping

samenstelling Petra Schouten

Lichtpuntjes

Van links naar rechts,
van boven naar beneden:

Criteria

Waar kun je op letten
als je op zoekt gaat naar
een nachtlampje voor op
de kinderkamer?
1 Oplaadbaar
2 Met timer
3 Wordt niet warm
4 G aat makkelijk
aan en uit
5 Met lichtdimmer

Welk nachtlampje kies jij?
1-3-4 Pabobo Lumilove
Doordat deze zachte Barbapapa
geen uitstekende delen heeft, kan
je kind hem veilig meenemen in bed.
Wordt niet warm, zelfs niet onder
een dekentje. € 39,93 pabobo.com

104 ouders van nu

Hoe ouder je kind wordt, hoe meer hij zich bewust
is van zijn omgeving. Als je peuter iets engs heeft
gezien, gehoord of meegemaakt, kan hij zonder
zijn ouders bang zijn in het donker (nyctofobie).
Zeker als de verwarmingsbuis tikt, de wind om
het huis waait of er in de verte een hond blaft.
Een nachtlampje kan helpen om je kind over zijn
angst heen te helpen. Enge schaduwen verdwijnen
vanzelf in het licht. Veel nachtlampjes hebben
geen stopcontact meer nodig. Ze zijn er in allerlei
kleuren en vormen, van schildpad tot nijlpaard.
Voor naast of in het bed van je schone slaper.

2-3-5 BabyZoo
Met timerfunctie van
10, 20 of 30 minuten
en led-verlichting in
2 standen. Schildpad
Gus is voor kinderen
vanaf 10 maanden.
€ 19,99 mybabyzoo.com
1-3-4 Ikea Spöka
Werkt op led-verlichting
en gaat 20 keer langer
mee dan een gloeilamp.
De lichtkleur wisselt,
maar kun je ook vastzetten. Brandt tot 5 uur
lang wanneer de batterij
helemaal is opgeladen.
€ 14,95 ikea.nl
2-3-4-5 ISI
Het lampje verandert
gelijkmatig van kleur en
heeft een timer. Vindt je
kind één kleur het mooist,
dan kun je ’m vastzetten.
€ 29,95 isimini.nl
1-2-3-4-5 Chicco
Gekleurde en bewegende
sterren op de muur, met
op de achtergrond een
bekend klassiek muziekje.
Deze projector zorgt voor
spektakel! De pop kan je
kind mee in bed nemen.
€ 29,95 tiamo.nl
2-3-4 Bambolino
De led-verlichting zet
je met één druk op de
bovenkant aan- of uit.
Na 12 minuten schakelt
de lamp automatisch uit
om de (niet bijgeleverde)
batterijen te besparen.
€ 9,98 bambolino.nl.
1-2-3-4-5 Beaba
Achterop zit een knop
waarmee het licht sterker
wordt en het lampje in een
zaklamp kan veranderen.
Handig wanneer je kind al
in zijn eentje naar de wc
gaat ’s nachts.
€ 44,99 beaba.com

105

