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Wensouders

Gevraagd: twee vaders voor
single vrouw met kinderwens
R E P O RTAG E

Kinderwenscoach Sara Coster bereidt vrouwen voor op het co-ouderschap met homostellen

Marijke de Vries
ONDERWIJS EN OPVOEDING

“Tijdens de speeddate in april ben
ik platonisch verliefd geworden op
een homostel. We kennen elkaar
nu zeven maanden en zijn druk aan
het insemineren”, vertelt Pien met
stralende ogen. Ze is 32 jaar, hetero,
vrijgezel en ze wil moeder worden.
Of beter gezegd, ze wil gaan co-ouderen met een mannelijk echtpaar:
als er een kindje wordt geboren, zal
dat de helft van de tijd bij zijn vaders wonen en de helft van de tijd
bij zijn moeder.
In een knus zaaltje aan een Amsterdamse gracht volgen vrijdagavond negen single vrouwen een
workshop van ‘kinderwenscoach’
Sara Coster (48). De jongste is 32, de
oudste 41, en allemaal hebben ze
de diepe wens om moeder te worden, maar zien ze dat niet op korte
termijn met een geliefde gebeuren.
Sara Coster heeft zelf twee zoons
van 6 en 8 jaar oud, samen met een
homokoppel en is daarmee een pionier. “Op een ochtend werd ik wakker, ik was 35 en ik realiseerde me:
die kinderen zijn er vanzelf niet gekomen. Als ik ze wel wil, moet ik
daar nu werk van gaan maken.”
Een leuke man vinden om een relatie mee aan te knopen en op korte termijn kinderen te krijgen, daar
was het te laat voor. Alleenstaande
moeder wilde ze niet worden. Een
vriendin opperde een homoseksuele vriend met kinderwens. “Briljant,
dacht ik. Ik blij, hij blij, onze ouders blij dat ze toch grootouders
worden.”
Via een advertentie vond ze uiteindelijk een homokoppel. Over de
weg er naartoe schreef ze het boek
‘De wens en de vaders’. Sindsdien
begeleidt Coster – van huis uit gezondheidskundige en ICT’er – single vrouwen en homostellen die samen een kind willen krijgen en willen co-ouderen.
Er is steeds meer belangstelling,
merkt Coster. Haar workshops zitten altijd vol en ook voor vanavond
is er een wachtlijst. Waarom er zoveel interesse is? Coster heeft het
niet onderzocht, maar kan er wel
iets bij bedenken: “Er zijn steeds
meer hoogopgeleide vrouwen die
single blijven. Het is van deze tijd
om je er dan niet bij neer te leggen
dat je geen kinderen krijgt. We maken onze keuzes steeds weloverwogener: wat wil ik?”
Deelnemers aan haar workshop
komen niet alleen uit Amsterdam,
sommigen zijn helemaal uit Eindhoven, Zwolle of Nijmegen naar
Amsterdam gereisd. En dat is geen
uitzondering, zegt Coster. Inmiddels krijgt ze uit het hele land uitnodigingen om te komen spreken.
Want wie samen een kind wil krijgen en opvoeden, gaat niet over één
nacht ijs. Vanavond verkennen de
deelneemsters onder meer of ze dat
met een homoman of -koppel willen doen en hoe. Ook wisselen ze
ervaringen uit. De één twijfelt nog
of ze niet liever voor een donor
kiest, de ander heeft al met verschillende mannen gesproken, en

Kinderwenscoach Sara Coster met zoons en co-vaders. ‘Uiteindelijk gaat het erom dat een kind een goede, veilige leefomgeving heeft’. FOTO DINGENA MOL

‘Het is moeilijk
te accepteren
dat plan A – een
leuke relatie
waaruit kinderen
voortkomen –
niet is gelukt’

er evenzoveel afgeschoten.
Een 44-jarige blonde Amsterdamse – hoogzwanger van haar tweede
kindje – vertelt over haar ervaringen. Ze heeft al een dochter van bijna twee en verwacht nu een zoon
van de andere man van het stel. Op
haar handen zitten pastelkleurige
verfspetters: vanmiddag heeft ze
het wiegje voor de babykamer geverfd. Een succesverhaal, concluderen de andere vrouwen rond de tafel. De Amsterdamse knikt. Toch is
het niet altijd makkelijk, benadrukt
ze.
Zeker in het begin is het moeilijk
je baby te moeten delen. Zo was ze
er drie maanden na de bevalling
nog helemaal niet klaar voor om
haar dochter drie dagen per week
naar haar vaders te brengen en al
die tijd niet te zien. “Van het idee
alleen al kreeg ik slapeloze nach-

ten. Toen hebben we afgesproken
om nog drie maanden te wachten.
Maar ook toen was het de eerste
tijd hartverscheurend om niet bij
haar te zijn.”
De deelneemsters vinden het stuk
voor stuk spannend, moeilijk en
eng om hun verhaal te doen. De
meesten willen ook absoluut niet
met hun naam in de krant: hun
baas weet niet dat ze zwanger willen worden, familie en vrienden
zijn nog niet op de hoogte, of ze
zijn er zelf nog niet helemaal uit.
“Het is moeilijk om te accepteren
dat plan A – een leuke relatie waaruit kinderen voortkomen – niet is
gelukt”, zegt de 44-jarige Amsterdamse. “Je denkt soms toch even:
dat het zover heeft moeten komen.
Het is heftig om je ideaalplaatje los
te moeten laten.” Dat voelt in zekere zin toch als falen, knikken de andere deelneemsters.
Tijdens de workshop komen allerlei thema’s aan bod, vaak komen
vrouwen een paar keer terug om
hun ervaringen en zoektocht nog
eens te bespreken. Hoe weet je of je
met iemand kinderen wil krijgen?
Hoe regel je het ﬁnancieel: deel je
de kosten met drie ouders door
twee of door drie? Hoeveel tijd
brengt het kind in elk huis door?
Wat gebeurt er als er een tweede
moeder of derde vader in het spel
komt? Wat doe je met gevoelens
van eenzaamheid tijdens de zwangerschap? Probeer je het na een
miskraam opnieuw?

Vastomlijnde antwoorden zijn er
niet, blijkt al gauw. “Daar moet je
samen uitkomen, bedenk wat past
bij jullie”, zegt Coster.
“Ik geef geen adviezen, ik stel alleen vragen”, vertelt ze na aﬂoop.
Natuurlijk, het belang van het kind
moet voorop staan, maar stellen
moeten met elkaar bepalen wat het
beste voor hun werkt. “Uiteindelijk
gaat het erom dat ze hun kind een
goede, veilige leefomgeving bieden,
een stabiele gezinssituatie.”
En vooruit, dan komen er toch
een paar adviezen: ga niet over één
nacht ijs en leer de potentiële vader(s) eerst goed kennen. Stel je
voor aan de wederzijdse ouders zoals heterokoppels ook doen, of ga
met elkaar op vakantie. Luister naar
stemmetjes in je hoofd en regel je
zaken juridisch goed.
Dat laatste is nog niet makkelijk.
Zo kan een kind in Nederland maar
twee juridische ouders hebben, dus
slechts één van de twee vaders kan
het kind erkennen. Een van de drie
ouders blijft dus in juridische zin
kinderloos.
Door de vrouwen wordt zeker niet
lichtzinnig gedacht over het co-ouderschap. Ze delen ook hun zorgen:
wat als hun zoon of dochter straks
als puber de vaders veel leuker
vindt dan de moeder? Als je kind
uiteindelijk liever in het ene huis
bivakkeert dan in het andere? Maar
ook: wat als het allemaal niet zo ver
komt? Wendy (38): “Ik ben niet de
jongste meer, ik heb suikerziekte.

Ik vraag me weleens af: kan mijn
lijf dit nog aan?”
Na drie uur praten krijgen de deelneemsters de opdracht om hun tijdpad voor de komende drie tot zes
maanden op een geel papiertje te
schrijven: voor op de koelkast.
Wendy wil uitvinden of de man
met wie ze plannen aan het maken
is daadwerkelijk de juiste is. Een 41jarige deelneemster uit Eindhoven
vertelt met trillende stem dat 2014
het ‘jaar van de waarheid’ wordt.
“Het voelt voor mij niet oké om een
kind te krijgen zonder dat de biologische vader in beeld is. Ik hoop dat
ik over zes maanden een stel heb leren kennen met wie het klikt. En
dat ik voor mezelf de rust kan bewaren, ook al dringt de tijd.”
En Pien? Die hoopt over drie
maanden ‘heel erg zwanger ‘ te
zijn.

Speeddate in 2014
om geschikte
co-ouder(s) te vinden
In april organiseerde Sara Coster
namens stichting Meer Dan Gewenst voor het eerst een speeddate voor wensouders. De 75
plaatsen waren razendsnel vergeven. Een tweede evenement deze
maand trok bijna honderd deelnemers. Wie op de wachtlijst terechtkwam, is in maart 2014 welkom bij
de derde editie.

