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WIL JE  
JOUW VERHAAL  
VERTELLEN?
Schrijf met voldoende 
gegevens (die door ons 
discreet behandeld worden) 
naar Libelle - Mijn verhaal, 
Stationsstraat 55, 
2800 Mechelen. Of mail naar 
mijnverhaal@libelle.be

”Tijdens onze eerste ontmoeting wist ik al na vijf  
minuten: zij worden de perfecte papa’s voor mijn kindje”

Sara stichtte een gezin met een homokoppel

Sara (48): “Ik had altijd gedacht dat ik voor mijn 
35ste wel een stel kinderen zou hebben. Dat ik 
toen nog altijd kinderloos en single was, zette me 
aan het denken. Ik wilde dolgraag kinderen, maar 
ik kon toch niet halsoverkop een man zoeken? In 
mijn eentje mama worden was voor mij geen 
optie. Maar misschien kon ik een vriend vragen om 
samen een kind te krijgen en het in co-ouderschap 
op te voeden. Ik twijfelde of ik dat een kind kon 
aandoen, maar toen las ik een artikel over co-
ouderschap: daaruit bleek dat kinderen wel last 
hebben van de veranderingen na een scheiding, 
maar niet van het pendelen op zich. Ik voelde me 
onzeker toen ik er met een vriendin over sprak, 
maar tot mijn verbazing gad ze meteen enkele 
namen. Een van hen was een homoseksuele vriend 
van ons. Die woonde te ver, maar plots vielen alle 
stukjes samen: veel homo’s hebben een onvervulde 
kinderwens, dus dan zou het kind zeker ouders 
hebben die heel blij waren met z’n komst. 

Het was het begin van een intense zoektocht.  
Je moet een waanzinnige klik met iemand hebben 
om zo’n verbintenis aan te gaan, en die man moet 
dan nog in de buurt wonen ook. Uiteindelijk 
kwam ik op het pad van een homokoppel dat 
droomde van het ouderschap met alles erop en 
eraan. Al na vijf minuten wist ik dat het goed zat, 
maar toch hebben we nog een halfjaar de tijd 
genomen om elkaar te leren kennen, alles goed 
door te praten en langs te gaan bij elkaars familie. 
Een van die mannen komt uit Italië, dus zijn we 
ook daarheen gereisd. We zijn zelfs samen naar 
het graf van mijn vader gegaan. We hebben dus 
heel bewust voor elkaar gekozen als ouders.  
Veel mensen vragen of zo’n zwangerschap dan via 
ivf gaat, maar dat hoeft niet. Ik bracht het zaad 
met een spuitje bij mezelf in, en daarna was het 
zoals bij heterokoppels die een baby willen: 
afwachten en zwangerschapstests doen. Eén keer 
heb ik samen met een van de mannen getest,  
terwijl de andere nog op een feestje was. Toen  
ik hem opbelde met de uitslag zei ik: ‘Probeer je 
gezicht in de plooi te houden, ga nu niet gillen, 
maar…’ (lacht) Ik krijg nog kippenvel als ik eraan 
denk. We waren alle drie door het dolle heen. 

De zwangerschap zelf vond ik een eenzame 
 periode. Ik heb drie keer een miskraam gehad, en 
dat verdriet, daar worstel je toch in je eentje mee. 
Ik was veertig toen Lorenzo geboren werd. Ik had 
zolang op hem gewacht... mijn hormonen sloegen 
volledig op hol. Ik ben altijd een halve jongen 
geweest. Ik zat in ICT, ben dol op voetbal en kan 
parkeren als de beste, maar toen dacht ik: ik word 
huisvrouw en die baby zal tot z’n dertigste bij mij 
aan de borst liggen. (lacht) Ik heb aan dat co-
ouderschap moeten wennen, maar we hebben het 
langzaam opgebouwd: van een paar uurtjes, naar 
twee dagen en dan de afgesproken halve week. 
Naarmate Lorenzo ouder werd, ging het me 
steeds beter af, en toen heb ik de papa’s gevraagd 
of ze nog een tweede kindje wilden. Zo is Claudio 
er gekomen. Intussen zijn de jongens zes en acht 
en ik geniet met volle teugen van dit gezinsleven. 
Ik heb mijn kinderen niet cadeau gekregen, maar 
ze zijn wel het mooiste geschenk van mijn leven. 

De papa’s en ik zijn in dezelfde straat gaan wonen 
en we lopen vaak bij elkaar binnen. Het loopt heel 
vanzelfsprekend. De kinderen dragen mijn familie-
naam, omdat ik dat graag wilde: mijn grootouders 
zijn in Auschwitz vermoord en ik wilde graag hun 
naam doorgeven. Maar de vaders zijn volwaardige 
ouders. Als ik ze met de kinderen over straat zie 
lopen, krijg ik een warm gevoel. Ze doen het zo 
geweldig en ik kan alleen maar hopen dat ik net 
zo goed ben in het ouderschap. Mijn omgeving 
heeft me altijd gesteund, dat helpt ook wel. In de 
familie, op school, in clubjes heeft er nooit iemand 
moeilijk over gedaan. Je ziet gewoon drie liefheb-
bende ouders en twee leuke kinderen die het heel 
goed stellen. Onze zoontjes hebben nooit iets 
anders gekend. Ze moeten er niet aan denken om 
maar in één huis te wonen. Het is zo normaal voor 
hen, en ook voor hun vriendjes. Eén keertje heb  
ik eentje van hen horen zeggen dat wij toch een 
bijzonder gezin zijn. En toen ik vroeg waarom, 
zeiden ze: ’Die ene vader is Italiaans!’ ”

Sara Coster schreef het boek ‘De wens en de 
vaders’ en coacht single vrouwen met een  
kinderwens. Meer info: www.saracoster.nl

Tekst: Kaat Schaubroeck.
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