
Het Dagboek van Baby Girl & Baby Boy : 

 
 

09 Augustus 2019  
 

Lieve vrienden,  

 

Gisteren zaten we nog lekker warm in het lichaam van onze mama, toen we plots 

grote schokken voelden. Plots vertrok mijn broertje... in een grote tunnel van 

licht. Na zijn geboorte krijste hij dat het een lieve lust was, tot mama hem 

geruststelde door hem in zijn mond te nemen. Vervolgens begon ik aan mijn weg 

naar buiten... Ik zag bij het buitenkomen meteen heel wat grote ogen. "Kijk, er is 

een tweede!", hoorde ik iemand zeggen. Vervolgens nam mijn mama ook mij op. 

Ik concentreerde me heel erg om haar tepel te vinden, maar moeilijk hoor, tussen 

al die zwart-witte haren van haar. Mijn verzorgster Yang, die ook al de zorg van 

mijn grote broer Tian Bao op zich had genomen in 2016, kwam vervolgens mijn 

moeder strelen, om er de eerste melk af te nemen, die voor ons zo belangrijk is. 

Vervolgens werd ik door twee zachte handen naar een couveuse gebracht, in een 

nestje van dons. Daar kregen we per fles de allereerste moedermelk van mama 

binnen, die ons de allerbeste kans op overleven biedt. Twee kleintjes? Da's voor 

mama heel veel werk, maar voorlopig loopt alles goed. We worden goed in de 

watten gelegd, ook door het team van verzorgers. Tot heel snel, voor een volgende 

update! 
 
Baby Girl 
 

 

 

14 Augustus 2019  
 

Hoi vrienden, 

 

Gisteren heb ik lekker kunnen spelen in de dikke vacht van mama Hao Hao. Ze 

heeft veel geduld met mij. Haar klauwen zijn even lang als mijn beentjes, maar 

ze is er heel voorzichtig mee! Ze is erg zorgzaam, likt me schoon… en dat kietelt!! 
😆 

Er werd mij gisteren verteld hoe ze een tweeling jongen/meisje in China precies 

noemen: baby draak en baby feniks. Ik was er van overtuigd dat ik een garnaaltje 

was (“roze garnaaltje”, want zo noemt iedereen mij hier)… maar eigenlijk ben ik 

een feniks, dochter van de mooie Hao Hao en de sterke Xing Hui, zus van de 

beroemde Tian Bao! 🙂 

Ik heb de nodige krachtige kunnen opdoen dankzij de melk uit de papfles die ik 

kreeg van mijn verzorgers, dus ik besloot me aan een avontuur te wagen. Ik ben 

door de lange haren van mijn mama naar omhoog geklommen en met een beetje 

hulp heb ik haar tepel kunnen vinden… elke keer als ik dit geheime plekje op 

haar lichaam vind doe ik me te goed aan lekkere moedermelk. 😋 

Om mijn mooie mama niet al te veel uit te putten heb ik ook wat tijd in de 



couveuse doorgebracht, samen met mijn broertje. Hij is best grappig… soms 

springt hij omhoog, de lucht in (net als een draak). Hij heeft veel eetlust, en 

drinkt zonder veel moeite zijn volledige papfles leeg. 🍼 

Volgens onze verzorgers doen we het heel goed. Omdat we gisteren de hele dag zo 

actief waren zijn we nu best uitgeput. Tijd om wat te rusten dus, want vandaag 

staan er ons ongetwijfeld weer nieuwe avonturen te wachten. 

Baby Girl 

 

15 Augustus 2019  

Hoi vrienden, 

 

Ik ben nogal geschrokken… 😳 

Mijn lieve verzorgster Liu nam me in haar handen, dat vind ik heel leuk (hoofd 

omhoog, hoofd omlaag, van link naar rechts, een beetje kietelen, …), toen ze plots 

riep: “het is zover, Baby Girl krijgt vlekken!!”. Vlekken dacht ik? Hoezo vlekken? 

Gaan die eraf??? Ik was meteen ongerust. Zou mijn broertje ook vlekken hebben? 
🙂 

Toen hoorde ik Liu zeggen: “nog geen vlekken bij Baby Boy, hij is nog volledig 

roze”.  

Hoe kan dat? Wij zijn toch een tweeling? Wij lijken als twee druppels melk op 

elkaar! 🙂 

“Maak je maar geen zorgen Baby Girl, dat is normaal” zei mijn verzorgster. “Jij 

krijgt vlekken, net zoals je mooie mama Hao Hao. Vanaf de zevende dag na de 

geboorte beginnen deze zwarte vlekken te verschijnen. Je hebt enkel een klein 

beetje voorsprong op je broertje.” 

Oef… gelukkig maar! 😁 

Ik vertel jullie bovendien nog een klein nieuwtje dat ik zonet hoorde. Sinds we bij 

mama het plekje vonden waar we kunnen drinken en omdat we aanvullend nog 

melk met de papfles krijgen, zijn we de laatste dagen goed aangekomen. 🍼 Mijn 

broertje (die 160g woog) weegt ondertussen 220 gram. En ik (die 150g woog).. 

weeg 219 gram. Hoewel we nog erg fragiel blijven zijn onze verzorgers zeer 

positief! 🙂 

Mama zorgt erg goed voor ons en wanneer we slapen kan ze een beetje uitrusten. 

Ze was erg moe na onze geboorte, maar ondertussen gaat het al beter met haar 

en is haar eetlust teruggekomen.  

Nu is het tijd voor mijn dutje… tot de volgende keer! 

Baby Girl 

 

21 Augustus 2019  



Dag vrienden,  

Baby Girl hier nog eens!👋 

Herinneren jullie je mijn dekentje nog? Wel... Om één of andere reden heb ik er 

steeds warmer onder. Bizar, toch? Nochtans is er aan mijn dekentje helemaal 

niets veranderd. Volgens mijn verzorgster Yang komt het omdat mijn haren 

steeds dikker worden. "Je krijgt een dikke vacht, Baby Girl", zegt ze tegen mij. 

"Ze zal je beschermen tegen de kou." Ik laat het in ieder geval niet aan mijn hart 

komen. Zoals jullie op de foto kunnen zien profiteer ik van de gelegenheid om er 

soms slechts half onder te kruipen... 😉 

Ik geef jullie ook graag een kleine update over mijn vlekken, die steeds groter 

worden. Mijn klein broertje heeft er intussen ook, zo lijken we opnieuw als twee 

druppels pandamelk op elkaar. En vooral: we gaan steeds beter op onze ouders 

lijken.  

Maar nu zou ik heel erg graag stilaan mijn ogen openen, zodat ik mijn mama, 

mijn broertje, mijn verzorgers en de wereld kan zien... en mijn prachtige vlekken 

natuurlijk! Maar momenteel ben ik nog eventjes blind. Volgens mijn verzorgster 

Yang zal ik binnen een dag of tien voor het eerst mijn oogjes kunnen openen. Ik 

kijk er nu al naar uit... 

Tot snel, lieve vrienden 

Baby Girl 

 

23 Augustus 2019  

Hoi vrienden, 

 

Het leven is best oneerlijk. Wat zouden jullie ervan vinden als jullie gewicht plots 

zou verdubbelen? Dat is een ramp, is het niet?! Wel, wij baby-panda’s, krijgen 

felicitaties voor elke gram die we erbij krijgen. 😒 

Maar denk vooral niet dat verdikken makkelijk is. Ik moet eerst en vooral het 

juiste plekje op mijn mama’s lichaam vinden om te drinken. En geloof me, als je 

niets kan zie is dat niet eenvoudig. Het is normaal dat ik nog blind ben op mijn 

jonge leeftijd. Maar ik wroet en klauter door de lange haren van mama en stop 

niet vooraleer ik de melk gevonden heb 😉. Ondertussen maak ik blijkbaar veel 

lawaai. Ik kan best luid krijsen voor zo een klein diertje… soms horen ze mij zelfs 

tot buiten de grot! 🙂 

Wanneer mijn mama me hoor roepen dan neemt ze me met haar grote poten vast 

en brengt ze me naar het plekje waar ik kan drinken…. En van zodra ik drink 

ben ik weer muisstil. 😉 

Vervolgens is het mijn beurt om in de couveuse te gaan. Liu Yang komt dan 

rustig de kamer van mama binnen en praat wat tegen haar in het Chinees. Ze 

vertrouwen elkaar volledig. Ze brengt wat eten met zich mee en terwijl mama eet 



neemt Liu Yang mij voorzichtig mee naar de couveuse. Mama maakt zich niet 

ongerust. Ze weet dat ik snel terug zal komen en dat de verzorgers zeer goed voor 

mij zorgen. 🙏 De couveuse staat ook niet ver van mama; dus we zijn nooit ver 

van elkaar gescheiden. Mijn zusje, die net wakker wordt na een middagdutje, 

gaat nu weer bij mama.  

Mij staat er nu een medische check-up te wachten. Ik ga ook een beetje melk 

drinken en een beetje slapen. Mijn verzorgers doen hun werk met veel toewijding 

en ze zijn zeer voorzichtig met mij. Ze vertellen me dat ik net zoals mijn papa en 

grote broer zal worden. Dat maakt mij zo blij omdat ik weet dat zij allebei sterke 

en mooie panda’s zijn. 💪🐼 

Twee uur later word ik opnieuw verplaatst. “Waar ga ik heen?”… “We gaan je 

wegen Baby Boy. We willen weten of je al bent bijgekomen.” Spannend!! 😲 

En? … ik weeg 439 gram (en dat nadat ik een grote en kleine behoefte gedaan 

heb 😉). Ik weeg ongeveer evenveel als een mango. Dat lijkt niet veel, maar het is 

al drie keer zoveel dan het gewicht bij mijn geboorte, twee weken geleden. “Je 

evolueert in de goede richting Baby Boy, doe zo verder!” Ik ben blij. 

Baby boy 

 

27 Augustus 2019  

Dag lieve vrienden! 👋🏻  

Mijn kleine broertje en ik houden er erg van om samen tijd door te brengen... Ik 

hou dan ook zielsveel van hem. Voor mij is hij de allerschattigste babypanda ter 

wereld! ❤️ 

Heel af en toe brengen we samen tijd door, wanneer mama eventjes moet rusten. 

Die momentjes doen ons denken aan de tijd die we samen in haar buik hebben 

doorgebracht, zo net voor mama ons op de wereld zette, iets meer dan twee 

weken geleden. 

Beeld je eens in wat we binnenkort allemaal samen gaan kunnen uitsteken 

wanneer we wat groter zijn! Al die gekkigheden, rollebollen, stoeipartijen,... 

Dubbel! Mama zal haar werk met ons hebben. 😉 

In afwachting daarvan spelen we een spelletje met jullie: kunnen jullie 

herkennen wie Baby Girl en wie Baby Boy is? Na al die foto’s die jullie van ons 

gezien hebben moet jullie dat vast al lukken... 😄 

Tot gauw! 
 

Baby girl 
 
 
 
02 September 2019  

Dag lieve vrienden, Baby Girl hier! 👋 



De laatste dagen hebben jullie mij en mijn broertje niet veel gehoord. Dat komt 

omdat we erg druk bezig waren met... groeien! Hier in onze pandagrot worden we 

natuurlijk nog steeds 24 uur op 24 in de gaten gehouden en verzorgd door onze 

verzorgers Yang, Robin, Carine en Vincent, maar ook door de Chinese expert 

Mister Li. Iedereen wacht in spanning af wie van ons er als eerste de magische 

grens van één kilogram doorbreekt. En zeggen dat we begonnen zijn bij 150 

grammetjes... Wat gaat het toch snel! 

En dus focussen mijn broertje en ik elke dag op onze flesjes moedermelk, die we 

gulzig opdrinken. Of, als we bij mama zijn, op de heerlijke melk die uit haar tepel 

komt. Intussen worden we ook steeds hariger en pluiziger, die mooie vacht van 

mama die we van haar geërfd hebben. Eerlijk gezegd vind ik mijn mama 

prachtig, een echt topmodel! Met haar mooie zwarte vlekken en haar ronde 

Mickey Mouse-oren... Mijn broertje en ik zijn erg blij dat we iedere dag een beetje 

meer op haar gaan lijken! 

Baby girl 

 

04 September 2019 

Hoi vrienden, 

 

1… 0… 0… nee… 1… 2…zou ik nu eindelijk de magische grens van 1 kg 

overschreden hebben? Ik wacht vol spanning af! 😬 Heb ik genoeg mijn best 

gedaan? Heb ik genoeg melk gedronken om eindelijk een grote meid te zijn? 🍼 

Plots hoor ik luide vreugdekreten in de grot. Het is gelukt! 1012 gram! Ik zie nog 

niets maar ik kan me het blije gezicht van mijn verzorgster wel voorstellen. 😄 

Yang en professor Li zijn erg gelukkig. Ik heb een belangrijke mijlpaal bereikt. 

“De eerste 100 dagen van een babypanda zijn altijd risicovol”… maar ik doe het 

alvast super! 👍 

Mijn gewicht is bijna vertienvoudigd in 26 dagen. Ze zeggen dat ik ongeveer 

evenveel weeg als een bloemkool.  

Ik word ook echt zwart-wit. En ik word ook steeds sterker in mijn poten. 💪 

Professor Li is ook erg tevreden over mijn kleine broer. “Ook Baby Boy heeft zijn 

eerste kilo bereikt. Hij weegt 7 gram meer dan jou, Baby Girl”.  

Om na dit heugelijk nieuws even op adem te komen, rust ik samen met mijn 

broertje in de couveuse. Daarna ga ik terug bij mama. Ik ben er zeker van dat ze 

erg fier zal zijn! Vertelde ik jullie al dat ze de liefste en zachtste mama is? 🙂 

Tot snel!  

Baby girl 



 
 


