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Je had mij wel te pakken!
Joyce Stienstra

Voor mijn ouders en schoonouders, die ik echt een
kleindochter/zoon van ons gegund heb.

Voor mijn liefste, die mij door lief en leed steunt.

Voor andere geïnteresseerden, die zich interesseren in
re-born.





De auteur Joyce Stienstra kun je kennen  
van haar kinderboekenserie over 
"Floortje". Haar eerste boek "Floortje"
bestaat uit verhaaltjes en tekeningen die zij
zelf gemaakt heeft als kind, jonge puber.
In haar tekenstijl van toen kun je zien dat 
zij toen bezig was om haar platte 

kindertekeningen om te zetten in ruimtelijker tekeningen. Tekenen 
doet zij nog steeds graag, daarnaast organiseert zij graag in haar 
vrije tijd activiteiten voor kinderen. 

In dit boek "Je had mij wel te pakken!" zie je een hele andere kant 
van Joyce. Wat als je grootste droom niet uitkomt? Wat als je 
ongewenst kinderloos blijft? Wat als je in je omgeving en op 
sociaal media continue berichten tegenkomt van stellen, die zich 
eerst niet met kinderen bezig hielden, plots het bericht geven dat ze
een geschenk uit de hemel hebben. Een klein wondertje? 
Natuurlijk ben je blij voor hen. 

Tot Joyce foto's van "Reborn of Newborn" baby's tegenkwam.
Haar mening veranderde. Nieuwsgierig?

Per verkocht boek doneer ik een deel van de
opbrengst aan KWF. Periodiek stort ik
de opbrengst van de verkoop van dit boek 
op mijn pagina via https://acties.kwf.nl/fundraisers/rebornbaby 
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Inleiding

Is het een grap of is het werkelijkheid? Een paar jaar 
geleden maakte ik zelf kennis met zo’n babyfoto 
waarvan je zegt: “Is dat echt of is het nep?” Ik irriteerde 
mij er zelfs een beetje aan… zo van daar heb je weer 
iemand die het geluk van een pasgeborene wil delen. Ik 
was blij, maar het deed mij ook pijn. Toch keek ik verder
naar de foto. De foto werd gedeeld in een knutselgroep. 
Ik kwam erachter dat het geen echte baby was, maar 
geknutseld. Mijn reactie veranderde: wow, wat gaaf! Ik 
raakte in gesprek met de maakster en zo kwam ik op het 
idee om ooit zelf een babykit te kopen en het zelf verder 
te creëren tot een baby. Zo zou het iets van mijn partner 
en mij kunnen krijgen. Is dat gek? Of is dat eigenlijk heel
mooi?

Eindelijk kwam de dag dat ik een babykit aan geschaft 
heb. Ik zou eerst ook een workshop gaan volgen, maar 
wegens omstandigheden kwam dit niet in de planning 
uit. Ik heb advies gevraagd en door de DVD en YouTube
filmpjes te kijken, leerde ik mijzelf hoe ik het moest 
doen. Eng was het. Eng om de baby helemaal te 
verpesten. Maar ook prachtig om de eerste adertjes en de 
kleur op de wangen te zien, waardoor het ineens veel 
minder een pop was en meer op een echt babyhuidje ging
lijken. Gelukkig kon ik Wilma veel vragen stellen. 
En zij antwoordde deze met veel liefde. 
Wilma is de eigenaresse van atelier Wiesje (Bilthoven). 
Zij heeft zelf al veel reborn baby’s gemaakt en verkoopt 
nu o.a. reborn babykits, cursusmateriaal en geeft 
workshops. 
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En daar was het moment dat ik jou in de maling mocht 
nemen. Wanneer jij erin zou trappen dan was dat het 
bewijs dat het gelukt was om de pop om te toveren in een
baby. Top reacties kreeg ik. Veel feliciteren ons met de 
geboorte. Uiteraard hadden jullie ook veel vragen. Hoe 
kan dat? Jullie konden toch geen…? Maar het 
belangrijkste: jullie waren blij voor ons en gunden ons 
ook een kleintje te hebben. Dank je wel!

Ik had de foto’s per post of digitaal gestuurd. Daarna 
hadden jullie nog een meeting met anderen, waar wij niet
bij konden zijn. Maar goed ook, daardoor zouden wij het 
niet verklappen en konden jullie met elkaar ongestoord 
het bespreken en je verbazing uiten. Vooral nadat jullie 
erachter kwamen dat het geen echte baby was. Een troost
voor ons was dat dit gezegd werd door iemand die jaren 
kraamverzorgster is geweest en daardoor dag in, dag uit 
met baby’s in de weer is geweest. Getraind om het 
verschil tussen een baby en een reborn baby te 
herkennen.

Jullie verbaasd, verwonderd, beetje boos of was het meer
een boosheid hoe je er zelf in geduimd was, en een 
boosheid hoe kun je dat doen? Een mens van zeventig 
jaar blij maken met een dode mus?

Mooi die reactie toen we elkaar later ‘live’ zagen. Je zei 
direct: “Je had mij wel te pakken!” Ik denk daar nog vaak
aan terug en glimlach dan weer. Dank je wel voor deze 
mooie woorden. Een goede titel voor dit boek lijkt mij.

Dank je wel voor het uiten. 
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