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Over het boek: 

'De hoop voorbij' is een boek met ervaringsverhalen over ongewenste kinderloosheid. Op 

openhartige en aangrijpende wijze vertellen 27 mensen/stellen hun eigen verhaal. Over hun 

diepgewortelde kinderwens, hun pogingen om deze wens uit te laten komen en over het moment 

dat ze hoorden, of moesten beslissen, dat er nooit een kindje zou komen. Maar ook over de periode 

daarna, als ze de hoop voorbij zijn. Want hoe ga je om met deze pijn, dit verdriet? Hoe verwerk je 

zo'n groot gemis van iemand die er eigenlijk nooit is geweest? Hoe ga je om met kinderen in je 

omgeving? Als je grootste droom nooit uit zal komen, moet je op zoek naar een nieuwe droom, 

nieuwe zingeving. Sommige van de schrijvers hebben deze zingeving al gevonden, anderen zijn nog 

zoekende. Ieder mens is tenslotte uniek, iedere situatie is uniek. 'De hoop voorbij' biedt steun en 

herkenning aan mensen met een onvervulde kinderwens. En tevens biedt het inzicht voor hen die 

dat niet zijn. Want hoe is het nou écht om ongewenst kinderloos te zijn? 

 

 

Over de auteur: 

“Mijn hele leven wist ik één ding zeker: ik wilde mama worden. Verdeeld over 18 jaar, ben ik dan 
ook 15 jaar ‘bezig’ geweest om deze droom, deze oerwens uit te laten komen. Twee keer mocht 

ik kort proeven aan het idee… Maar beide keren liep het uit op een zeer pijnlijke miskraam. 

 
Sinds begin 2016 weet ik dat ik ongewenst kinderloos zal blijven. Ik viel toen in een heel diep gat 

en niet wist hoe ik verder moest. Na veel vallen en opstaan én na hard werken, kan ik nu zeggen 

dat het goed met me gaat! Het gemis is er nog steeds, en zal ook altijd blijven, maar het heeft een 
plek en neemt me niet meer over. Ik geniet dan ook met volle teugen van het leven. 

 

Als ervaringsdeskundige zet ik me al jaren met liefde in voor andere mensen wiens kinderwens 
ook onvervuld is gebleven. Dit omdat ik iedereen een fijn en vervuld leven gun! Want dit kan 

écht, ook als je ongewenst kinderloos bent. Er is namelijk nog zoveel moois in het leven.” 

 

 


