
«Ik ben mijn ouders en vrienden
ontzettend dankbaar voor alle hulp.
Heel je leven ligt stil als je een kind krijgt.
Er is een fase geweest dat Silas constant
aan mijn been hing en fysiek heb ik het
 gevoel dat ik een wrak ben. Maar daar
 tegenover staat dat mijn hart helemaal is
opengegaan. Een minimensje zien rondlo-
pen dat op me lijkt, daar word ik helemaal
warm van.  Dit is de mooiste liefde die ik
ooit heb gevoeld. Ik wilde altijd al kinde-
ren. Ik heb relaties gehad en één keer ben
ik zwanger geraakt maar kreeg ik een
 miskraam. Gehaast was ik nooit, ik dacht
altijd dat ik moeder zou worden tussen

mijn 30 en 35, maar plots was ik 36 jaar en
vrijgezel. Ik wilde het wel alleen doen,
maar het aan een vriend vragen, leek me
te moeilijk. Een anonieme donor wilde ik
ook absoluut niet, want ik probeerde te
denken vanuit het kind, en dat zou willen
weten vanwaar het komt. Ik heb een tijdje
geprobeerd mijn kinderwens los te laten,
maar het lukte me niet.»

Foto’s en stem
«Via een vriend hoorde ik over halfopen
donorschap in Nederland. Dat betekent dat
de donor toestemt dat het kind, als het
achttien is, zelf beslist of het contact

 opneemt met de donor of niet, en dat de
donor openstaat voor een ontmoeting.
Maar omdat Nederland lange wachtlijsten
heeft voor halfopen donors, heb ik een
Deense donor gekozen: halfopen donor-
schap is daar heel normaal en bedrijven
verkopen er via het internet stalen. Je kan
er profielen bekijken van de mannen, met
informatie over hen, hun familie, hun
 medische voorgeschiedenis en hun hob-
by’s. Je kan hun babyfoto zien en luisteren
naar een stemopname: zo vorm je een
beeld van  iemand. In het begin las ik alles
in detail, maar na een tijdje merkte ik dat
ik zo onmogelijk kon kiezen. Het leek op
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Een relatie hadden ze niet, een
kinderwens wel. En wat voor een. Hun
biologische klok was zo hard aan het
tikken dat ze er wel gehoor aan moesten
geven, desnoods alleen. Dankzij een
donor of een bekende vriend werden deze
drie vrouwen mama. Ze hebben er nog
geen seconde spijt van gehad. 

Tekst: Ann-Marie Cordia

Geen man,
wel een kind

Silas: T-shirt en broek - Zara. Schoenen - Hema
Inge: Top - Anecdote. Vest en broek - Ichi. Schoenen - Sacha 

Inge Liefsoens (42)

Mama van Silas (1½) 

• Uit Hasselt
• Justitieassistente bij de Vlaamse
gemeenschap en theatermaakster 

• Halfopen donor 

internetdating: aan elk profiel schortte iets.
Als je leest dat iemand platvoeten heeft,
denk je: ik ga mijn kind toch geen platvoe-
ten geven (lacht). Dus heb ik me beperkt tot
de uiterlijke kenmerken die gelijkaardig
waren aan de mijne, het opleidingsniveau,

de babyfoto en de stem. Toen ik dan ‘mijn’
donor zag, dacht ik: ja, dit klopt. Na zes
mislukte inseminatiepogingen in Neder-
land ben ik overgeschakeld op ivf. Bij de
eerste poging was ik zwanger. Bij de be -
valling heb ik een vriendin meegevraagd:

dat had ik niet alleen willen doen (lacht).»
«Ik vertel gemakkelijk over het donor-
schap, ook tegen Silas, hoewel hij nog niet
kan praten. Soms zingt hij ‘papapapaaaaaa’
en dan zeg ik: ‘Ja, een papa zou handig zijn,
maar die hebben we niet.’ Ik hoop dat door
er zelf luchtig over te doen, het geen zwaar
onderwerp wordt. Ook al komt het later
niet tot een ontmoeting – omdat de donor-
vader gestorven is, toch niet wil of Silas
niet wil – hoop ik dat hij niet het gevoel zal
hebben dat er een stukje ontbreekt van zijn
puzzel. Het zal mogelijk flou zijn, maar hij
zal wel de uitgebreide informatie uit het
profiel van zijn donorvader hebben.»

Hopelijk krijgt mijn zoon 
niet het gevoel dat er 
een stukje ontbreekt



Ester Renard (36)

Mama van Lola (1)

• Uit Antwerpen
• Werkzoekend 
• Vader is een vriend 

«Ik heb nooit gedacht dat je alleen
moeder kon worden in een traditionele re-
latie, maar tegelijk wist ik dat ik het niet in
mijn eentje wilde doen. Daarom is de sper-
mabank voor mij nooit een echte optie ge-
weest. Ik wilde een vader voor mijn kind.
Zo ben ik op het idee gekomen om het aan
een gewone vriend te vragen. Van Gregory

(Frateur, zanger van Desmona, red.) wist ik
dat hij, net als ik, een kinderwens had. Dat
hij homo is, speelde voor mij geen rol. Wat
voor mij telde, was dat we allebei zouden
kiezen vanuit de liefde voor een kind. In-
tussen is het drie jaar geleden, dat ik het
hem tijdens een etentje vroeg. ‘Ik wil heel
graag een kindje,’ vertelde ik. ‘En ik weet
dat jij ook een kinderwens hebt. Ik ben
ervan overtuigd dat jij een goede papa zou
zijn. Hij heeft er heel goed over nagedacht
en erover gepraat met familie en vrienden.
Toen hij ja zei, is alles begonnen.»
«Vanaf dan bespreek je alles als team. 
Van waar je gaat wonen – allebei in het-
zelfde gebouw – tot de praktische kant – via

zelfinseminatie . Dat zijn spannende mo-
menten, en ook al hou je er rekening mee
dat het niet van de eerste keer zal lukken,
is dat elke keer een kleine teleurstelling. Ik
was na de vijfde poging in verwachting. De
zwangerschap hebben Gregory en ik
samen beleefd. We hebben ons altijd met
tweeën geïnformeerd, wat onze band nog
hechter maakte. Af en toe waren er grap-
pige momenten, wanneer de gynaecoloog
tijdens een consultatie bijvoorbeeld ver-
telde dat we alles mochten doen – die wist
niet dat we vrienden waren – en dat we niet
bang hoefden te zijn om te vrijen (lacht).»
«Ik heb weeën gekregen toen ik bij mijn
zus bleef slapen. Ik ben met haar naar het
ziekenhuis gegaan en Gregory is dan ook
direct gekomen. Ze waren beiden bij de be-
valling; ze hebben zelfs zeer actief meege-
holpen. Eenmaal thuis hebben Gregory en
ik enorm genoten van die eerste periode.
Het was intens maar gelukkig was Lola
van in het begin een heel rustige en
 vrolijke baby. Hoewel we vooraf beslist
hadden om afspraken op papier te zetten
zijn Gregory en ik hier vrij snel van afge-
stapt. Naar ons gevoel klopte het niet. We
wilden vanuit iets positiefs vertrekken.»
«Dat ik geen relatie heb met de vader van
mijn kind, heeft voordelen, denk ik. Ge-
wone koppels moeten na de komst van een
kind vaak een nieuw evenwicht zoeken
binnen hun relatie – dat speelt bij ons niet.
We hebben elk nog een eigen vrienden-
kring en een eigen leven. De ene dag
brengt Lola meer tijd door met Gregory en
de andere met mij maar vaak ook met z’n
allen samen. Ze heeft dus altijd haar vader
in de buurt. Ik wilde een vaderfiguur voor
Lola, een papa die aanwezig is in haar da-
gelijkse leven en haar opvoeding. Daarom
heb ik Gregory nooit gezien als een donor.»
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Kaat wil 
heel graag
haar donor

vinden

Reportage

An Tobac (44)
Mama van Kaat (8) 

• Uit Zemst
• Psychologe 
• Donor onbekend 

AN: «Ik was 33 toen de dokters vermoedden dat ik een
hersentumor had. Gelukkig bleek ik te kampen met
een combinatie van niet-levensbedreigende virussen,
maar het zette me aan het denken. Ik had veel bereikt:
twee diploma’s, eigenhandig een huis verbouwd terwijl
ik voltijds werkte. Wat wilde ik nog met mijn leven? Ik
bedacht dat ik van niets spijt zou hebben, behalve dat
ik geen kind had gehad. Een jaar heb ik uitgezocht of
ik alleen moeder zou kunnen worden. Ik was net weer
vrijgezel en had geen behoefte aan een relatie. Zou het
financieel lukken? Praktisch? Wat met mijn job? Een
anonieme donor? Dat leek me het beste. Ik vreesde
dat een bekende mijn kind zou opzadelen met een ver-
latingscomplex: ‘Waarom wil hij niets van me weten?’»
«Nog geen seconde heb ik spijt gehad dat ik alleen-
staande moeder ben geworden, al is het soms zwaar
geweest. De eerste twee jaar ben ik elke nacht zeven
keer moeten opstaan omdat Kaat nachtmerries had –
gelukkig duurde het minder dan een minuutje om haar
te troosten. Met de hulp van mijn ouders en mijn zus
en veel gepuzzel is het gelukt om te blijven werken en
lid te zijn van de ouderraad. Daar ben ik dankbaar voor.
Alleenstaande moeder zijn heeft ook nadelen. Vorige
zomer moest ik geopereerd worden aan een gezwel in
mijn baarmoeder. Het was goedaardig, maar had
kwaadaardig geweest kunnen zijn. Ik besefte: als ik
wegval, heeft Kaat geen ouder meer.»
«Aan Kaat heb ik van jongs af uitgelegd dat ik heel
graag een kindje wilde en dat de dokter in het zieken-
huis me daarvoor een zaadje heeft gegeven. Pas de
laatste tijd heeft ze er moeite mee. Ik heb drie jaar een
relatie gehad met een man, maar die is nu gedaan.»
KAAT: «Ik wist niet wat dat was, een papa. Later had
mama een vriend en dacht ik: leuk, ik heb een papa. Die
is er nu niet meer. Ik zou er liever wel een hebben.»
AN: «Eigenlijk begrijpt Kaat niet dat haar donor niet
naar haar op zoek is. Ik heb een contract getekend dat
ik niet naar hem op zoek zou gaan, maar Kaat niet. Zij
mag hem zoeken. We hopen dat er in België een data-
bank komt zoals in Nederland, waarin donors en do-
norkinderen hun DNA kunnen afstaan, om een match
te vinden. Daarom wil Kaat advocaat worden, om te
proberen om de wet te veranderen, want in België zijn
donors anoniem. (Tegen Kaat) Als we hem vinden,
kunnen we dank je zeggen, hé. Wie weet komen we
nog een man tegen die de papa-rol wil opnemen. Als
dat niet zo is, doen we het met ons tweetjes, hé muis.»
KAAT: «Ik hou heel veel van mijn mama. Maar ik wil
ook mijn donorpapa leren kennen.»
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Ik wilde een
vader voor Lola.
Haar papa is
altijd in de buurt

An: T-shirt - Topshop. Jeans - Julia June. Blazer - Magdalena. Pumps - H&M
Kaat: Gilet en T-shirt - P&C. Rokje - Zara. Sneakers - Replay

Lola: Outfit 
Bonnet à Pompon

Esther: Gilet en Top 
Just in Case. 

Broek - Gigue.


