Aktuelle tips om å adoptere fra Taiwan!
Om hvordan være foreldre: Her har vi ingen, men vi tar gjerne imot tips.
Om tiden før reisen: Fra vi fikk tildelingen av gutten i oktober og til beskjed om hentereise føltes
tiden lang. Vi anbefaler å bruke tiden godt. Det er nå på tide å kjøpe inn litt nødvendig utstyr og man
kan få tak i mye som både er billig og bra på nettet. Ulempen er at det tar litt lengre tid å handle på
nett enn direkte i butikk.
Vi anbefaler også å bruke tiden til å lese dere opp på barns utvikling etc. Les så mye som mulig, for
nå rettsdatoen er satt går tiden så alt for fort, og det er mye annet som må ordnes nå.
Om reisen til Taipei: Får dere mulighet dra ned noen dager før, benytt dere gjerne av den
muligheten og ta turer uten barn. Da får dere anledning blitt kjent med landet og byen på en veldig
fin måte.
Om ting jeg ville tatt med i kofferten:
-T-skjorter, det gikk med mange t-skjorter med gulp og sikkel på.
-Babyull. Det selges ikke så mye ull i Taipei og på sommerstid er det HELT unødvendig. Vi var i Taipei
i januar og på den årstida var det veldig kaldt på hotellrommet. En ullbody eller to hadde vært godt
å ha.
-Flaskebørste til tåteflaskene. Du vil ikke tro hvilke mimelek vi drev med for å få folk til å forstå hva vi
ønsket, og hva vi skulle bruke det til (Vi lette rundt og fant en termosbørste på Daiso Japan, men den
var litt stor for flaskene på barnehjemmet)
Om ting man får kjøpt i Taipei:
-På IKEA: babyseng, gulpekluter, babyleker, nattpose, tallerken og babyskje, babystol, fleecetepper
og mye annet praktisk.
-På NET og H&M (H&M ligger like ved Taipei 101) får man kjøpt alt av barneklær. NET er også
klesbutikker som finnes overalt. Her har de billige og bra babyklær
-På Wellcom (matbutikken som ligger 50 meter fra hotellet) her har de melkepulver, risgrøt,
eplejuicen og bleier av samme merke som de bruker på barnehjemmet. De har også Pampers om
man heller liker det. De har også stort sett alt annet man trenger for å overleve på tur.
Om adopsjonen: Forbered dere på det dere kan, men vit at det kan bli annerledes.
Om søvnmangel, stress og slikt: Vær gode mot hverandre. Dere er to stykker mot et barn. Uansett
hva som skjer så har dere statistikken på deres side. Sov på skift. Spis på skift. Gi hverandre
pustepauser i hverdagene, så går det rundt. Det er kun for en periode og det vil bli bedre etterhvert.
Og natten før dere får møte barnet, får dere kanskje ikke sovet noe særlig. Ikke stress med det. I den
store totalen av søvnmangel så er de 5 timene fra eller til ingenting å regne :-)
Og nyt det. Det var dager dere trodde at dette aldri kom til å skje. At
barn var noe som skjedde andre, ikke dere. Så vit at dette er noe
dere har jobbet for. Og nå er dere endelig der. ❤
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