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Ik moet altijd wennen aan de herfst. Na een fijne zomer waarin
er vooral veel buiten wordt gespeeld, wat erg fijn is voor onze
energieke meisjes, zitten we nu toch veel meer binnen. Minder
ruimte, dus meer strijd en meer uren voor de televisie of iPad
dan ik zou willen. Ik hoor je denken; joh, ga lekker het bos in (dat
is ook serieus bij ons om de hoek) of maak een strandwandeling
in de wind. Dat kan, maar ik mis dan vaak dat fijne zonnetje.
Want ik ben nu eenmaal een zomermens! Gelukkig zijn er veel
ouders die het met mij eens zijn: 65% heeft het liefst altijd zomer
(poll Instagram).
 
Toch hebben wij deze maand enorm genoten van een lang
familieweekend in Zeeland. Ondanks de wind, regen en maar af
en toe het zonnetje, hebben we schelpjes gezocht in het zand en
heerlijk bij de open haard warme chocolademelk gedronken.  Ja,
dat is wat je nu doet: het wijntje is ingeruild voor de warme
chocolademelk en een stevige strandwandeling voor schelpjes
zoeken en vliegeren. 
 
Het leven met kinderen... kon jij je het voorstellen van tevoren?
Of denk je nu: 'Wat dacht ik toen?!" In een dubbel interview met
tweelingmama Fokelien stellen we elkaar deze vragen. Hoe
konden we ons voor de kinderen moe voelen, waar waren we
'druk' mee en hoe dachten we tijdens onze zwangerschap over
de opvoeding van een tweeling? Dit alles lees je op pagina 8 in dit
magazine. En ook al is het soms pittig, valt het je zwaar en heb je
een kort lontje... 1 ding is zeker:  die kinderen van ons raken ons
blij! 
 
 
 

"Je raakt mij blij!"

L I E F S ,  W E N D Y
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EVEN (MEER) TIJD
VOOR JEZELF

 

HOE  DOE  JE  DAT  MET  EEN  TWEEL ING ?

1. Wat is het belangrijkste op dit moment?

Vraag jezelf het volgende af: besteed ik de juiste tijd

aan de juiste dingen? Je kunt de dingen goed doen,

maar doe je ook de goede dingen? Dit geldt zowel

thuis als op je werk.  Maak de juiste keuzes, stel

prioriteiten. Een mooi hulpmiddel hierbij is de

zakenmamagenda: voor overzicht en succes in

2020. Naast dat je voldoende ruimte hebt voor je

planning zowel thuis als voor je bedrijf, staan er elke

week mooie quotes en tips in! 

 

2. Goed is genoeg?

Is 'goed' genoeg of moet het perfect? Natuurlijk het

liefst het laatste maar met kinderen moet je jouw 

perfectionisme loslaten. Een mega schoon en

opgeruimd huis lukt niet meer en op je werk is het

ook belangrijk om af en toe een break te 

nemen. Dus focus je op de kerntaken en deadlines,

de rest volgt morgen.

 

3. Durf ik 'nee' te zeggen?

Daar is ie! Grenzen aangeven. Iets wat van nature

misschien niet in je zit maar het is te leren. Probeer

vaker aan te geven dat iets niet uitkomt of dat een

taak niet bij je hoort. Belangrijk is om hierover direct 

helder te zijn zodat mensen weten wat ze van je

kunnen verwachten. Of geef aan dat je ergens over

na moet denken en er de volgende op 

terugkomt. Dan kan je in rust de juiste beslissing

nemen.

4. Minder online, meer tijd

Even Instagram checken, een post op Facebook...

voor je het weet ben je 45 minuten verder. Deze tijd

kan je ook 'inruilen' voor ontspanning: pak de fiets,

maak een mooie wandeling of doe een bezoekje

aan de sauna.

 

5. Quality time met 1 kind

Plan soms tijd in met 1 kindje. Ga samen een stuk

fietsen, lunch ergens met z'n tweetjes of doe samen

een spelletje. De kindjes worden blij van de volle

aandacht. En het geeft vaak echt even dat

rustmomentje. Hoe? Breng 1 kindje naar opa en

oma of de oppas. Of, misschien heeft een van de

kinderen een kinderfeestje of gaat ergens spelen,

pak dan het moment om samen met je andere kind

iets te gaan doen. 

 

6. Me-time

Dat woord horen we vaker... Het is echt nodig om af

en toe even tijd voor jezelf te hebben en samen met

je partner. Dus pak die agenda erbij en plan het in.

Maak goede afspraken met je partner waarin je

samen de balans zoekt. 

 

 

Slim organiseren, minder stress en meer tijd

voor jezelf. Maar hoe doe je dit met een

tweeling in huis? Tweelingmama deelt een

aantal tips.
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DUBBEL ZOVEEL
PLASTIC OF KAN
HET ANDERS?

H E T  MO E D E R S C H A P

 
Tweelingmama Ruby vertelt haar verhaal.
 
Denk jezelf op een witzandstrand, de kinderen
spelen in een helderblauwe oceaan en
wuivende palmbomen staan op de achter-
grond. Je stapt van je ligbed af en trapt op een
plastic bekertje, je blijft vervolgens steken in
een plastic zak en als je bij het water bent
aangekomen, komt je kind met een luier
aangewandeld: “Kijk mam, dit is een rare
kwal!” 
 
Op vakantie tussen het afval 
Dit is een situatieschets die je dagelijks
meemaakt op Bali. In 2014 was ik er voor het
eerst op vakantie en de jaren daarna verbleef ik
lange periodes op verschillende eilanden in
Indonesië. Ik zag met mijn eigen ogen hoe
ernstig het plastic afval probleem is. 
 
Op Gili Trawangan stonden de koeien te grazen
tussen de piepschuimboxen en lege
drankflessen. In Sulawesi trok ik de jungle in en
struikelde over de plastic verpakkingen. Ik
bezocht een vuilnisbelt in Jombang, maar de
maat was vol toen ik in Mentawai tijdens eb tot
mijn knieën in het plastic afval stond. 
 
Gelukkig ontmoette ik een groep mensen in
Ubud (Bali) die zich bezighielden met
Ecobricks. Dit is een droge schone plastic fles,
die je vult met kleine stukjes schoon droog
plastic. Je vult deze flessen tot ze stevig genoeg
zijn om er muren of meubelen mee te bouwen.
Ik besloot spontaan tijdens mijn reizen om
mensen les te geven over deze bijzondere
techniek. Onder de naam Trash Rebel
professionaliseerde ik de lessen.
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Terug naar Nederland
In maart dit jaar reisde ik terug naar Nederland, omdat ik in verwachting was van een
tweeling. Ineens werd ik geconfronteerd met het feit dat je dagelijks veel plastic afval
consumeert als je kinderen heb.  Om inspiratie op te doen volgde ik op Instagram
moeders die een ‘zero waste’ levensstijl hebben. Een ontzettend mooi gegeven, maar
mijn eigen voornemens om minder plastic afval te produceren leken nauwelijks tot
uitvoering te komen. In het begin voelde dat als falen en hypocriet, want in Indonesië
leerde ik mensen om minder afval te gebruiken, terwijl ik hier wel eens kant-en-klare
gesneden groente in een plastic verpakking koop. 
 
Stop met 1 plastic item 
Terug in Nederland moest alles een plek krijgen. In een maatschappij waar veel
mensen zonder na te denken hun boodschappenkar volgooien met plastic
verpakkingen, voelde het voor mij als een stap terug. Ik was zo goed bezig geweest in
Indonesië...  Ik ben gaan nadenken over haalbare maatregelen. Als eerst de dingen
die ik zelf kan veranderen. Tegenwoordig ben ik trots op alle veranderingen die ik heb
doorgevoerd. Ik gebruik wasbare maandverband, de mooncup, bamboerietjes,
hergebruik mijn boodschappentassen, neem voor onderweg een eigen koffiebeker
mee, gebruik geen plastic bordjes of bestek en op reis gaat trouw mijn waterfilterfles
mee. Ook steun ik uiteraard nog steeds de projecten van Trash Rebel, waardoor vele
mensen geïnspireerd worden om minder plastic te gebruiken.  Ik geloof dat als
iedereen vanaf vandaag 1 plastic product uit het leven zou bannen, we kilo’s minder
plastic op jaarbasis consumeren. Ik ben benieuwd met welk plastic product jij zou
stoppen. Laat je mij op de Instagram van Trash Rebel weten waar jij mee gaat
stoppen? (www.instagram.com/trash.rebel) 
 
Speciale actie voor alle tweelingmama’s! 
Wil jij tijdens jouw volgende trip naar het buitenland een handige waterfilterfles
gebruiken? Speciaal voor de lezers van tweelingmama geven we 20 euro korting op
de fles met filter. De actie loopt tot 31 december 2019 en is alleen geldig in Nederland.
Stuur een e-mail naar join@trashrebel.com of laat een bericht achter op de Instagram
van Trash Rebel om je korting te garanderen.

Ontva
ng 20 euro

 

kort
ing op de 

water
filter

fles

https://www.instagram.com/trash.rebel/?hl=nl


waxwraps in plaats van plastic verpakkingsfolie; 
neem een broodtrommel mee;
gebruik een herbruikbaar rietje;
gebruik herbruikbaar bestek
gebruik herbruikbare drinkbekers;
breng een eigen tas mee;
koop eten dat niet verpakt is in plastic;
maak zelf babyvoeding en sla het op in herbruikbare potjes;
gebruik herbruikbare pats in plaats van watjes;
gebruik wasbare luiers;
doe de billen af met een hydrofiele doek gedept in lauw water;
gebruik wasbare inlegkruisjes/maandverband;
koop wattenstafjes met houten middenstuk;
bamboekam / -borstel / - tandenborstel;
gebruik een blok zeep in plaats van uiteen plastic fles.

 
Informatie over de waterfilterfles
Met de waterfilterfles heb je als (reizende) ouders altijd schoon drinkwater binnen
handbereik. Je kunt deze fles vullen met water uit een meer, rivier, waterval,
beekje, zelfs een plas op straat of slootwater! Je hoeft dus geen plastic
wegwerpflessen te kopen en tijdens een heerlijke reis door de natuur hoef je niet
bang te zijn zonder water te zitten. Plus hoe leuk is het om de kinderen te leren hoe
het werkt om water te zuiveren? De kinderen kunnen vies water in de fles doen en
zien door het rietje in de fles hoe er schoon water uit de fles komt. 
 
Uniek aan deze flessen is dat de stroomsnelheid waarmee je het water kunt drinken
uit de fles net zo snel is als drinken door een rietje. Het filter werkt door zeoliet en fijne
kokosnoot koolstof, deze zorgen ervoor dat verontreinigd water gezuiverd wordt van
parasieten, bacteriën en chemicaliën.  Door het gebruik van de fles draag je bij aan
een schonere wereld! Het filter kun je 2 tot 3 maanden gebruiken, afhankelijk van hoe
verontreinigd het water is dat je in de fles stopt. Gemiddeld worden er 450 grote
wegwerpflessen bespaard door het gebruik van 1 filter. Dat is ongeveer 22,5 kilo
plastic.
 
Meer info: www.puritii.com/trashrebel
 
Tips aan ouders
Ruby deelt nog een aantal tips om het gebruik van plastic te verminderen: 
 

 
Volg Ruby op Instagram via haar account Food Travel Write.
 
 

https://www.instagram.com/food.travel.write/?hl=nl
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HOE HOUD JE HET LEUK?

1 E R  I S  M E E R  D A N  D E  S I N T
De Sint is in het land maar zorg dat je
er niet teveel over praat. Pak iedere
dag een momentje, bijvoorbeeld bij
het Sinterklaasjournaal en klets dan
samen over de komst van de Sint.  

2 D E  S C H O E N  Z E T T E N

De schoen zetten is een feest.
Belangrijk is om dit ook als feestje te
beschouwen. Wanneer een kind 3x in
de week zijn of haar schoen mag ze
zetten dan wordt het al snel gewoon
of resulteert het in veel spanning (wat
zit er nu weer in mijn schoen? Of:
komt de Sint dan steeds over het dak
en de Pieten in de schoorsteen?) 

3

4

C A D E A U S
Als ouder weet je soms niet meer wat je
moet inkopen voor alle feestdagen. Tip:
combineer speelgoed bijvoorbeeld met
praktische cadeaus. Of ga naar een
ruilmarkt, vaak georganiseerd in grotere
steden. 
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T H U I S ,  S C H O O L ,  W E R K . . .

De goede Sint is weer in het land. Een gezellige tijd, maar
stiekem zijn we vaak blij als het eenmaal 5 december is.
Want hoe zorg je dat het leuk blijft met alle
voorbereidingen en de spanning bij de kinderen? 

Geniet zelf ook van deze fijne tijd.
Denk af en toe terug aan je eigen
kindertijd en maak er samen een mooi
familiefeest van. 
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Sinterklaas komt thuis, op school, het
werk en misschien ga je ook nog wel
naar het theater? Probeer deze
momenten voldoende te verdelen.
Kindjes vinden het natuurlijk super leuk
maar het zorgt ook voor spanning (en
daardoor bijvoorbeeld slecht slapen of
minder goed luisteren). 

G E N I E T



WENDY & FOKELIEN:
"WE DACHTEN TOEN AL
DAT WE MOE WAREN"

 

Wendy: De eerste echo: wat dacht je?

Fokelien: 'Wow, is dit echt? Ik vond de echo super

spannend. Eindelijk krijg je de bevestiging dat je echt

zwanger bent en dat er zich een minimensje aan het

ontwikkelen is. Fantastisch dat het hartje klopte! Nog

even verder speuren in de baarmoeder en voila; nog een

kloppend hartje! Heel blij en emotioneel voelden we ons.

Hoe gingen we dit eens vertellen aan de buitenwereld?'

 

Ik herinner mij nog dat ik zou ontzettend moest lachen.

Gewoon door de zenuwen.  De woorden van de

verloskundige: "Het zijn er 2! Ik ga jullie nooit meer

vergeten!' Ik jou ook niet dacht ik toen... Het bleek dat ze

bij ons haar eerste tweeling 'ontdekte'. Wat deed jij na

die eerste echo? 

 

'Ik voelde vooral blijdschap. Ik ben wel 

gelijk alles over tweelingen gaan lezen en lid geworden

van de NVOM. Met 12 of 13 weken zaten wij bij de

jaarlijkse voorlichtingsdag alles te absorberen.' 

Ik kan mij niet herinneren dat ik veel heb gelezen tijdens

mijn zwangerschap, gek he? Ik was zo moe, had weinig

energie en veel misselijk. Ik was al blij als ik mijn

werkdag door kon komen en viel daarna meteen in

slaap. Terwijl ik serieus dacht dat ik soms (heel) moe was

voor mijn zwangerschap en de komst van de kinderen.

Ik weet nu wel beter... 
 

 

 

'Iedereen zegt bijna tegen een zwangere vrouw:

'Geniet nog maar even van je rust'. Ik vond dat altijd

zo'n dooddoener, want hoezo dan? Inmiddels zeg ik

het zelf ook tegen nieuwe aanstaande moeders. 

Vermoeidheid is gewoon m'n nieuwe hobby

geworden. Vooral in de eerste jaren met de vele

gebroken nachten vraag ik me met terugwerkende

kracht af hoe ik overdag kon functioneren. Zelfs alleen

boodschappen doen, was even uitrusten. En waar ik

toen fysiek vooral druk was, ben ik nu vooral moe van

de gedragsgerelateerde zaken die bij de leeftijd van 4

jaar horen. 

 

Zwanger van een tweeling, vaak gaat dat anders dan

het romantische plaatje dat we voor ogen hebben.

Hoe ging dat bij jou?  

'Ik had niet verwacht dat ik met 24 weken er al uit zou

zien als iemand die elk moment kon bevallen. Hoewel

ik ook trots was op mijn mooie grote buik, voelde ik

me op een gegeven moment wel echt een 

bezienswaardigheid. Ik had soms echt een compleet

golfslagbad in m'n buik. Dat vond ik toen heel

normaal en nu vind ik het jammer dat ik daar geen

filmpjes van gemaakt heb! Ik begreep wel steeds

beter waarom je echt toeleeft naar een bevalling,

ondanks dat dit ook heel spannend is.'
 

Tweelingmama's Fokelien en Wendy kenden elkaar nog niet maar hun eerste telefoongesprek

duurde meteen ruim een uur. Tijd om meer over elkaar te weten te komen.
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'Ik begon met een fysieke achterstand vanwege een
spoedkeizersnee. Schattige baby's waren ze zeker en
ze lagen ook gezellig onder een roze en blauw
dekentje. Ze hielden alleen niet zo op met huilen. Dat
was wel een heftige periode waarbij de romantiek van
een tweeling even ver te zoeken was. Wat ik niet aan
zag komen, was de veelheid aan aandacht die je krijgt
met een tweelingwagen. Iedereen wil even kijken of
ze op elkaar lijken. Maar ja, bij een jongen en een
meisje is dat natuurlijk wel anders. Nu ik al een tijd
geen tweelingwagen meer gebruik (ze zijn inmiddels
vier) ziet bijna niemand meer dat ze een tweeling zijn.
Ik begin het bijna te missen...'
 
Dat herken ik wel inderdaad. Hoe ik mij soms echt
een 'attractie' voelde als ik door de supermarkt liep. In
tijden van korte nachten en dus ook een kort lontje
vond ik dat nog wel eens lastig als iedereen iets van
jouw tweeling vindt. Of nog mooier: als ze wel even
bepalen 'dat je nu meteen klaar bent' of 'dat ze blij
zijn dat zij geen tweeling hebben gekregen.' Ik kan er
nu om lachen en denk ook vaak terug aan al die
mooie reacties die je zomaar van vreemden op straat
krijgt. Jouw kids zitten nu ook op school. Zijn het
twee maatjes?
'In nieuwe situaties helpt een maatje echt. Hoewel ze
erg dol op elkaar zijn, vechten ze elkaar soms ook de
tent uit. En vaak moet ik alles in tweevoud kopen om
jaloezie te voorkomen. Sinds ze naar school gaan, is er
wel echt wat in positieve zin veranderd voor mij.
Voordat ik moeder werd, had ik het op mijn manier
ook druk, maar ik denk vooral met mezelf. '

" H E T  S C H E P T  E E N

B A N D  A L S  I E M A N D

E E N  T W E E L I N G

H E E F T .  A L S O F  J E  B I J

E E N  S P E C I A L E  C L U B

H O O R T ! "  
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O ja, en overal voel je handjes en voetjes. Zo

bijzonder. Op een gegeven dacht ik wel: volgens mij

zit nu echt alles vol en zitten de kindjes 'vast'. 

'Ik had goed ingeschat dat het verstandig was om

op tijd met zwangerschapsverlof te gaan. Volgens

mij ben ik gestopt met werken rond de 28 of 29

weken. Een tweelingzwangerschap vraagt fysiek

veel van je. Ik vind het trouwens wel heel grappig

om te merken dat het altijd een band schept als je

iemand spreekt die ook een tweeling heeft. Alsof 

je bij een speciale club hoort!'

Zo hebben wij, zonder elkaar te kennen, een uur

lang aan de telefoon zitten te kletsen! 

 

En dan komt die bevalling in zicht... Hoe zag je jouw

leven voor je met een tweeling in het gezin? 

'Ik had wel bedacht dat het misschien een beetje

druk zou worden. Doordat ik tijdens mijn

zwangerschap me helemaal suf heb gelezen over

tweelingen, had ik wel een redelijk beeld van wat me

te wachten stond als ze er eenmaal waren. Het leek

me vooral erg leuk en stiekem een beetje

romantisch. Twee van die schattige baby's met een

roze en een blauw dekentje in de kinderwagen. En

altijd een maatje om mee te spelen.'

 

En, is dat ook de realiteit of....?  

'Het was niet een beetje druk, maar continu

eigenlijk. Vanaf het moment van bevalling kwamen

we in een soort rollercoaster.'



WIN! EEN TWEELING 
MIJLPAALKAARTEN SET 

Verwacht je een tweeling? Of ben je op zoek
naar een cadeau voor je tante, zus, vriendin
of collega die in verwachting is van een 
tweeling? Deze unieke mijlpaalkaarten set
voor tweelingen bestel je via
Tweelingmama nu met 10% korting! 
Zet bij je bestelling de kortingscode
'Tweelingmama' en je ontvangt de korting.
Bestellen kan via de website Made By Laris. 
 
WIN!
Ook mogen wij 1 set weggeven. Doe mee via
Facebook (de actie start 26 november) en
maak kans!
 
Over de mijlpaalkaarten
Deze mijlpaalkaarten set bestaat uit 38
kaarten met daarop bijzondere mijlpalen.
Ook zitten er individuele kaarten (x2) bij
voor bijvoorbeeld de eerste stapjes en het
eerste woordje. Op de achterkant van de
kaarten kun je de datum en andere notities
vermelden.

1 0

Maak kans op een gratis
kaartenset of ontvang 10%korting

T.w.v. 

€ 16,99

https://madebylaris.myonline.store/a-57753219/tweeling-mijlpaalkaarten-set/tweeling-mijlpaalkaarten-set/


TWEELING EN EIGEN TAAL: 
HEEFT MIJN KIND LOGOPEDIE NODIG? 

Minder dan de helft van de
tweelingkinderen ontwikkelt een ‘eigen
taaltje’. Dit blijkt zoveel uit een poll van
Tweelingmama als op de website van
NVOM. Maar ontwikkelt de spraak bij een
tweeling echt anders dan bij een eenling?
En hoe gaat een logopediebehandeling met
twee kindjes tegelijk?

Met meerdere kindjes thuis, blijft er minder
aandacht per kind over. Hierdoor zijn de
gesprekken korter. Ook oefenen meerlingen
minder met praten omdat ze vaak voor
elkaar spreken. Taalachterstanden zijn vaak
ingehaald als de meerling zes jaar is, maar
wat als je als ouder toch nog twijfelt? (Bron:
NVOM).
 
Heeft mijn kind logopedie nodig?
Wanneer je als ouder twijfelt of je kind
logopedie nodig heeft dan heeft Praatjuf
een fijn hulpmiddel: ‘de logopedie check
app’. “Het gebruik van de logopedie-app is
een goede manier om te kijken of logopedie
eventueel nodig is. De app geeft een
indicatie. Bij twijfel kun je natuurlijk ook
altijd een afspraak maken bij een
logopedist. De logopedist kan een advies
uitbrengen en hulp bieden waar nodig”,
vertelt Hannah. De logopedie app is gratis
te downloaden via de Apple Store.

1 1

Twijfel je of je

kind logopedie

nodig heeft? 

Download gratis

de logopedie

check app

https://apps.apple.com/nl/app/logopedie-check/id1280982791


 
Logopediebehandeling: apart of samen?
Praatjuf, een logopediepraktijk in regio
Nijmegen en Arnhem, heeft verschillende
tweelingen in haar praktijk. “In de praktijk
behandelen we tweelingen apart van elkaar.
We behandelen ze dus als een eenling. Zo
krijgen beide kinderen evenveel aandacht
en hulp. Door het kind alleen te behandelen
kunnen we nog specifieker inzoomen op de
hulp die het kind nodig heeft. We zullen dus
dezelfde tips meegeven aan ouders van een
tweeling als aan ouders van een eenling. De
tips zullen aansluiten op de hulpvraag
vanuit de ouders/ het kind”, vertelt Hannah,
logopediste bij Praatjuf.
 
Vroeggeboorte
Veel tweelingen worden te vroeg geboren.
Uit de poll van Tweelingmama zijn van de
113 tweelingen 59 prematuur geboren. Dit is
meer dan de helft. “Bij een prematuur
spelen veel factoren mee die ervoor kunnen
zorgen dat logopedie soms wel en soms
niet nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het
aantal weken dat het prematuur oud is. Een
logopedist kan een prematuur hulp bieden
bij drinken. De logopedist zal zo snel
mogelijk na de bevalling worden
ingeschakeld. De logopedist zal het kindje
helpen bij het drinken en ouders hierbij
begeleiden.”
 
Eigen taal
Minder dan de helft van de
tweelingkinderen ontwikkelt een eigen
taaltje. Bij eeneiige tweelingen komt het
vaker voor dan bij twee-eiige tweelingen. Ze
kopiëren elkaars (onbegrijpelijke) woorden
en zien elkaar als voorbeeld. Er ontstaat dus
een eigen taal omdat ze niet altijd woorden
nodig hebben om elkaar te begrijpen.
Wanneer kinderen van drie jaar of ouders
nog een eigen taal spreken dan kan het zijn
dat het een onderliggende taalstoornis
heeft.  (Bron: NVOM)
 
Meer info: www.praatjuf.nl 

Het 'TWINS MEMORY GAME'
 

Maud en Femm worden altijd heel
blij van dit spel want hoe leuk is

het om de tweelingen bij elkaar te
zoeken?  Samen benoemen we de
plaatjes: hoe zien de kindjes eruit
en waarom lijken ze op elkaar? 

 
Ook een leuk idee als cadeautje

aan tweelingen (€ 15) 
 

Uitgeverij: BIS Publishers 

TIP
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https://www.nvom.nl/kc-art/taalontwikkeling-bij-meerlingen/


"Brief aan 
mijn
dochters"

En ondanks de slapeloze nachten, het vele zorgen en
de kleine wereld waarin je terecht komt, wil ik soms
weer even terug… Jullie wilden juist snel en toen jullie
dan ook 1 jaar werden waren daar al de eerste stapjes.
Ik vond jullie toen al ineens zo groot. Maar al snel werd
jullie hand steeds ‘voller’: 2 jaar, 3 jaar… 
Poeh, die peuterpuberteit was wel wat. Ik had
structureel handen tekort. Jullie waren (en zijn nog
steeds) lief, vrolijk, enthousiast, sociaal, ondernemend
en ook zo ondeugend, vol energie (dus weinig slapen)
en strijdlustig. Wat was ik blij met alle hulp van opa’s en
oma’s en lieve mensen om mij heen, maar belangrijker
nog: jullie hebben daardoor zo’n fijne band met hen.
Daar ben ik heel dankbaar voor en ik hoop echt dat
jullie dat mee nemen. Door alle liefde die jullie krijgen
wens ik jullie een goede basis en dat je mag zijn wie je
bent.

"Jullie in het ziekenhuis, papa
en mama thuis"

TWEELING-

MAMA VIERT

MIJLPAAL

TWEELINGMAMA MAGAZINE

Lieve Maud en Femm,
 
Vorig jaar schreef ik jullie de eerste brief, we zijn
nu een jaar verder… Ik knipper met mijn ogen
en het is voorbij. Waar ik vorig jaar jullie vertelde
dat ik de stap naar de basisschool spannend
vond, maar zag hoe jullie er aan toe waren, zijn
jullie nu ‘een hand vol’ zoals jullie het zelf
zeggen. Want inderdaad, jullie zijn net vijf jaar
geworden. EEN HELE HAND VOL!
 
Dat eerste jaar, toen was het alleen nog maar
‘de duim’. 1 jaar… Wanneer ik aan die tijd denk
wil ik soms echt terug. Want ik vond jullie als
baby zo schattig. Nog steeds hoor, maar die
mini mensjes die jullie waren… die tijd mis ik
nog wel eens. Zelfs de eerste weken in het
ziekenhuis.
 
Ondanks dat het heftig was en papa en ik erg
onzeker waren in de hele situatie, was het ook
een hele dierbare tijd.  Ik ben heel dankbaar dat
ik de eerste 10 dagen bij jullie op een kamer lag.
De tijdelijke periode daarna was heftig.
Verscheurd.
Jullie in het ziekenhuis, papa en mama thuis.
Toch komen dan ook weer de mooie
momenten, die pieken… Vooral het moment dat
jullie in de maxi cosi mee naar huis mochten.
Mama had een maand ziekenhuis achter de rug
en dat moment, dat vergeet ik nooit meer.
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En toen werden jullie vier jaar. ‘Het zijn wie je

bent’ kreeg nog meer vorm want jullie

hadden nu je eigen wereld zonder mij.

Omdat jullie er zo aan toe waren had ik er

minder last van dan ik van tevoren dacht.

Het was goed zo en jullie hebben een fijne

schooltijd. 

Het besluit om jullie dit jaar in aparte klassen

te plaatsen is de juiste geweest. Jullie

kunnen nu nog meer jezelf zijn… ‘Lief, sociaal

en bescheiden’. Dat is wat de juf over jou zei

Femm. Iedereen wil graag bij jou zijn omdat

je andere kindjes veiligheid biedt, het is

vertrouwd. Zo, toen moest mama wel even

slikken hoor. Je bent er voor een ander, daar

ben ik heel trots op. We zien ook de

keerzijde: je maakt je soms (te) druk en hebt

daar fysiek last van. Je bent nog zo klein, de

wereld is straks soms al lastig genoeg dus ik

wens je toe dat je steeds een beetje beter

kunt gaan loslaten. Daar helpen we jou bij,

altijd. 

 

‘Een allemansvriend, vol energie, altijd aan

het kletsen en vrolijk’. Dat ben

jij Maud en dat is wat de juf iedere dag van

jou ziet. Mijn sociale meisje waar ik zo trots

op ben. Die iedere dag als Eskimo met mij

wil 'neuzen' om te zeggen dat je mij lief

vindt. Ik moet soms leren jou te kunnen

volgen, want je bent snel… heel snel. In je

bewegen maar zeker ook in je denken. Als je

ergens voor gaat, dan doe je dat voor 100%. 

Zal die kracht en strijd zijn ontstaan toen je

als klein meisje van 1,5 kg geboren werd en

direct in de couveuse moest? Ik denk

het stiekem wel… Jullie zijn sterke meisjes,

allebei. Die nu ‘een hele hand vol

zijn’ en waar papa en mama nog heel veel

handen vol trots op zullen zijn: ons

hele leven lang! 

 

Liefs mama

"Het besluit om jullie in
aparte klassen te plaatsen is
voor nu de juiste geweest"



TWEELINGMAMA 
IN HET ZONNETJE!

MEER DAN 70 REACTIES
KWAMEN OP ONZE OPROEP.
JULLIE VERDIENEN HET
ALLEMAAL. DIT KEER 4
MAMA'S (EN PAPA'S) DIE WE
IN HET ZONNETJE ZETTEN. 

OMDA
T 

ZIJ
 HET

VER
DIE

NEN
!

OMDAT ZE ZO KEIHARD
VECHT VOOR HAAR
TWEELINGZOONTJES OM
DE JUISTE HULP TE
KRIJGEN EN EEN
OUDERINITIATIEF OPGEZET
HEEFT VOOR OUDERS VAN
ZORGENKINDEREN.
TOPPER IS ZE!

....GEWOON OMDAT JE 2
SUPER SCHATTEN VAN
KINDEREN HEBT EN JE DAT
SUPER GOED DOET ❤ 

DE FANTASTISCHE MAMA VAN
ONZE  TWEELING DIE ONDANKS
ALLES ZICH ELKE DAG VOOR DE
VOLLE 100% INZET VOOR ONZE
PRACHTIGE ZOON EN DOCHTER

IK ZET MIJN PRACHTIGE 
DOCHTER IN HET ZONNETJE
OMDAT ZE MIJ 2 LEUKE
KLEINZOONTJES CADEAU HEEFT
GEGEVEN EN DAT ZO
FANTASTISCH DOET. VAN EEN
FIERE OMI


