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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

‘Later wil ik mama worden’ is het persoonlijk verhaal van Sofie Van den Broeck. 

Ze vertelt treffend over haar stapeltjesverdriet: de uitputtingsslag van een meer dan 10 

jaar durende kinderwens. 

 

Zoals velen droomden Sofie en haar man van kinderen. Onstuimig en liefdevol 

dartelden ze van maand tot maand tot het met moeder natuur niet leek te lukken. Met 

een bang hart trokken ze naar de fertiliteitsarts. De wetenschap zou het oplossen, 

hoopten ze. Moedig slikken, spuiten, meten en hopen. Na elke poging geen tijd 

verspillen aan ademhalen, maar doorgaan want het ging hen wel lukken, toch?! Het 

verdriet werd groter, Sofie werd stiller en banger. Mentaal, emotioneel en lichamelijk 

was het op. Overleven met een stil verdriet in de drukte van alledag, tussen bolle buiken 

en kinderverhalen van anderen. 

 

Ze besloten om die andere droom na te jagen, een kindje adopteren. Vandaag is Sofie 

mama van een jongen en een meisje die gegroeid zijn in haar hart. Nu haar gezin 

compleet en het nest veilig is, vond ze de kracht om terug te gaan en de deur te openen 

waar al die stapeltjes verdriet waren opgestapeld. Netjes op een torentje. 

 

Over de auteur: 

Sofie Van den Broeck had één grote droom: mama worden. De weg naar die droom was 

lang en hard. Uiteindelijk koos Sofie voor adoptie. Ze adopteerde twee prachtige 

kinderen, maar zou nooit haar eigen kindje dragen. Als auteur van het boek ‘Later wil ik 

mama worden’ verbreekt ze het taboe rond het schaduwverdriet dat velen voelen. 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000012
8495747  
 
Extra/recensies: 
 
Sofie van den Broeck leest een stuk uit haar boek → https://youtu.be/fgVDzFCqxgI  
 
Als zelf een vrouw met veel schaduwverdriet na een jarenlang en zeer hels 
fertiliteitstraject waarbij ik mijn biologische kinderwens moest opgeven, was dit boek 
méér dan welkom. Het beschreef alles zo goed, het was zo herkenbaar zodat het ook 
erkenning gaf aan wat velen zich niet eens kunnen indenken. ~ Recensie van 
hippiemeisje via bol.com 
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