
Rianne (39)
Welmoed (40)

Yonina (40)

PIEPJONGE OMA’S

‘Niemand  
gelooft dat ik  

al een  
kleinkind heb’

Ze kunnen doorgaan voor de oudere zus van hun dochter.  
En toch zijn Rianne, Welmoed en Yonina al oma. En wát voor een!
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RIANNE (39) werd vorig jaar oma toen haar dochter  
Fay (18) moeder werd van Aeja (1). Samen met haar man 
Roger (40) heeft ze nog twee kinderen: Dawn (13) en 
Duncan (7).

Rianne: “Fay belde mij om het te vertellen. Ze was zwanger 
van haar vriend en wist niet zo goed wat ze ermee wilde.  
In stilte hoorde ik het aan. Mijn dochter zwanger? Ze was 
pas zeventien en gebruikte de pil. Hoe was ze dan in deze  
situatie beland? Blijkbaar had de pil niet goed gewerkt,  
precies zoals het bij mij was gegaan toen ik negentien was. 
Toen raakte ik, ondanks de anticonceptie, zwanger van Fay. 
Het leek of de geschiedenis zich herhaalde. Ik begreep  
Fay zo goed. Haar twijfels, haar ongeloof… Ik zei haar direct 
dat Roger en ik er altijd voor haar zouden zijn, welke keus ze 
ook maakte. 
Zelf had ik me destijds voorgenomen om Fay in mijn eentje 
op te voeden. Ik woonde bij mijn ouders en Fays vader en  
ik gingen tijdens de zwangerschap uit elkaar. Een paar 
maanden na mijn bevalling ontmoette ik Roger. Al snel 
vormden we met z’n drieën een 
gezin. Fay zag haar vader nog 
wel, maar noemde Roger ook 
papa. Voor haar gevoel heeft ze 
altijd twee vaders gehad. En nu 
werd ze dus onverwachts zelf 
moeder op jonge leeftijd. Hoewel haar toenmalige vriend 
niet enthousiast was, besloot ze voor haar kindje te gaan.
Op 10 januari 2020 beviel ze van Aeja, ik was erbij. Ik vond 
het bijzonder om mee te maken, maar tegelijkertijd moeilijk 
om haar met zo veel pijn te zien.  
Fay is een heel goede moeder. Zij en Aeja wonen nu bij ons. 
Dat was vanzelfsprekend, zo kunnen we haar veel makkelijker 
helpen. En het is natuurlijk gezellig. Mijn andere kinderen  
vinden het ook leuk dat ze Fay en Aeja iedere dag zien. 
Fay combineert het moederschap met haar studie en dat 
doet ze goed. Wij springen bij als dat nodig is. Zo heb ik twee 
vaste oppasdagen en dan geniet ik enorm. Op de andere 
dagen laat ik de verzorging echt aan Fay over. Het liefst 
doet ze zo veel mogelijk zelf en dat respecteer ik natuurlijk. 
Ik vind het soms nog steeds gek om te zeggen dat ik oma 
ben, omdat ik er niet zo uitzie. Mensen geloven het vaak ook 
niet, maar ik voel me wel Aeja’s oma. Ik ben supertrots op 
haar. Ze heeft ons gezin verrijkt!”

‘Soms vind ik het nog 
steeds gek om te zeggen 
dat ik oma ben’

Rianne 
werd oma 
op haar 

38ste

Rianne en Aeja, tijd voor een 
lekker flesje.

Moeder en dochter: Fay en Aeja.

Rianne met dochter Fay

Trotse oma en opa, dochter 
Fay en pasgeboren Aeja.
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Zo trots, oma Welmoed met 
kleindochter Rosa. 

WELMOED (40) en haar dochter Mandy (21)  
worden vaak aangezien voor zussen. Dat Welmoed  
al oma is van Rosa (3) gelooft bijna niemand. En dan 
is ze ook nog moeder van Zoë (11) en Estelle (5).

Welmoed: “Waarschijnlijk zit het in de familie. Mijn  
moeder, mijn dochter en ik werden alle drie op ons  
negentiende zwanger van ons eerste kind. En bij ons 
allemaal liet de pil ons in de steek. Toen ik zwanger 
raakte van Mandy, woonde ik al samen met haar  
vader, maar later gingen we op goede voet uit elkaar. 
We hadden alles en ze was dus ook meer dan welkom.
Hetzelfde gold voor Mandy. Toen zij zwanger werd, 
woonde ze al met haar vriend Jordy bij zijn vader in. 
Toch was het even schrikken. Niet alleen voor hen, 
maar ook voor mij. Ze waren nog helemaal niet met 
kinderen bezig. Zeker, het kindje was welkom, maar 
Mandy en Jordy waren ook nog het volwassen leven 
aan het ontdekken.

In de maanden  
die volgden, zag ik 
mijn kleine meisje 
veranderen in een 
verantwoordelijke 
jonge moeder. Dat 

was mooi om te zien. Ik herkende veel van mezelf, uit 
de tijd dat ik zwanger was van Mandy. Samen met  
Jordy verhuisde ze naar een eigen woonboot waar  
ze een gezellig thuis van maakte. 
Uiteindelijk was de bevalling op 27 februari 2018.  
Ik vond het bijzonder om daarbij te zijn. Omdat Jordy 
het niet durfde – helemaal logisch overigens, het kan 
ook eng zijn – mocht ik Rosa aanpakken. Dat was zo’n 
intens moment, het leek wel een spannende en leuke 
blind date. Daar was ze dan, mijn eerste kleinkind.  
Ik voelde meteen een diepe connectie met haar en 
die voel ik nog steeds. 
Ik woon in Noord-Holland en Mandy in Friesland, maar 
we proberen elkaar één keer in de twee weken te zien. 
Verder videobellen we elke dag. Wat ik voor Rosa voel,  
is niet te beschrijven. Dat geldt voor alle vier mijn  
meiden trouwens, want voor mij is er geen verschil  
tussen mijn dochters en mijn kleindochter. 
Doordat Mandy en ik zo veel op elkaar lijken, worden 
we vaak aangezien voor zussen. Als we met z’n allen 
op stap zijn en Rosa mij omi noemt, kijken mensen  
verbaasd om. Volgens mij denken veel mensen dat ik 
Rosa’s moeder of tante ben. Ik vind het altijd hilarisch 
en laat dat maar lekker zo...” 

‘Hilarisch: mensen 
denken vaak dat ik Rosa’s

 moeder of tante ben’

Welmoed 
werd oma 
op haar 

37ste

Welmoed en 
Mandy lijken  
net zussen.

Wat een 
gezellige boel!

Papa Jordy is  
dolgelukkig met  
zijn pasgeboren  
dochtertje.
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YONINA’S (40) dochter Sylvana (18) was 14 toen 
ze zwanger bleek te zijn. Dat nieuws sloeg in als een 
bom. Inmiddels is Yonina de trotse oma van kleinzoon 
Aydin (3). Ook heeft ze nog een zoon, Myron (10).

Yonina: “Sylvana was pas veertien toen ze zwanger 
werd. Na een middagje winkelen biechtte ze het op: 
ze was al acht weken. Ik was in shock. Ze zei gelijk dat ze 
haar kindje wilde houden. Het eerste wat ik dacht was: 
hoe gaan we dit doen, Sylvana is zelf nog een kind. Het 
tweede wat door me heenging: hoe is het überhaupt 
mogelijk dat ze zwanger is? Ik had erop toegezien dat 
ze elke dag de pil nam, omdat ik wist dat ze verkering 
had en seksueel actief was. Misschien was ze daar wat 
jong voor, maar ik was blij dat ik er in ieder geval vanaf 
wist. Zo had ik samen met haar de juiste maatregelen 
kunnen treffen. Alleen hadden die dus niet gewerkt.
Natuurlijk waren er negatieve reacties. In mijn omgeving 
zeiden sommige mensen bijvoorbeeld dat zij hun 
dochter in eenzelfde situatie uit huis hadden gezet. Dat 
kon ik niet begrijpen. Sylvana en haar baby hadden 
mij nodig, dan zette ik ze toch niet op straat? Mijn ex en 
ik gingen er samen met haar voor. Gelukkig steunde 
ook Sylvana’s vriendje 
haar vanaf het begin.
Tot en met de 32ste week 
had Sylvana een goede 
zwangerschap, daarna 
braken vroegtijdig haar 
vliezen. Tien dagen lag ze in het ziekenhuis. Uiteindelijk 
werd Aydin met 37 weken geboren, op 11 januari 2018. 
Mijn eerste ontmoeting met hem was prachtig. Toen ik 
hem vasthield, voelde ik direct net zo veel liefde voor 
hem als voor mijn eigen kinderen. 
Inmiddels is Aydin drie. Samen met Sylvana woont hij 
bij mij. Aydins vader komt elke dag langs, Sylvana heeft 
nog steeds een relatie met hem. We hebben goede 
afspraken gemaakt over de rolverdeling. Ik respecteer 
zo veel mogelijk Sylvana’s manier van opvoeden, maar 
houd wel toezicht. Als ik merk dat zij het even niet 
aankan, neem ik het over. Sylvana doet een opleiding 
voor schoonheidsspecialist. Daarom pas ik ook op 
als dat nodig is. Ik heb geen vaste dag, want ik werk 
fulltime als verzorgende. Gelukkig springt mijn moeder 
ook bij. Zij paste al op mijn zoon Myron en vangt nu 
regelmatig ook Aydin op. Hoewel ik in het begin van 
Sylvana’s zwangerschap mijn zorgen had, kan ik me nu 
geen leven meer indenken zonder Aydin. Dankzij hem 
ben ik een trotse, jonge oma!”  

‘Ik voelde direct net zo
veel liefde voor Aydin
als voor mijn kinderen’

Yonina 
werd oma 
op haar 

37ste

Yonina met haar kleinzoon Aydin.

Yonina en dochter 
Sylvana.

Sylvana met zoontje Aydin.
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