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ORLANDO KOORN-WELGRAVEN (35) IS GETROUWD MET
ROBIN (27) EN VADER VAN STIJN (1). “Toen Stijn werd geboren,
huilden Robin en ik van blijdschap. Na vier lange jaren kwam

onze kinderwens uit. Van luiers verschonen tot zijn eerste lachje:
we vonden alles even geweldig. Vrienden grapten dat onze

wolk wel heel erg roze was. Eigenlijk is dat nog steeds zo. Ons
leven is gewoon veel leuker met Stijn erbij.

Mijn man en ik zaten al twee jaar in een adoptietraject toen een
vriendin aanbood onze draagmoeder te zijn. Ze wilde ook de
eicel doneren. Ze had al twee zoontjes en gunde ons het ouderschap. We wisten niet wat we hoorden, zaten een paar weken

later nog met open mond aan de keukentafel. Haar hulp kwam
precies op het juiste moment: adoptie is zo’n langdurig traject.
De uiteindelijke beslissing werd niet in vijf minuten genomen

hoor. We hebben maanden gepraat met haar en haar man, informatie gezocht en professionele begeleiding gekregen. Nadat

we de knoop hadden doorgehakt, was het bij de tweede poging
al raak.

Na de geboorte lagen mijn man en ik iedere avond in bed met

Stijn op onze borst om hem snel aan ons gehecht te laten raken.
Nou, dat is geen probleem. Hij noemt ons allebei papa en als hij
verdrietig is, wil hij alleen door ons getroost worden.

We zijn nog altijd goed bevriend met Stijns biologische moeder,
ze komt hier regelmatig met haar gezin over de vloer. We zullen
Stijn later ook gewoon vertellen hoe het zit. Gelukkig heeft onze

vriendin er tot op de dag van vandaag geen spijt dat ze Stijn
voor ons heeft gedragen. Voor Stijn is het ondertussen geweldig
dat hij twee bonusbroers heeft.
Vrienden en familie vinden het normaal dat Robin en ik een
kind hebben, van vreemden krijgen we weleens onwennige
blikken. Toen we een kinderwagen zochten, keek iedereen in
de winkel naar ons. Daarom zijn we bewust in een dorp gaan
wonen: daar weet men binnen de kortste keren hoe de vork in
de steel zit. Al zullen er ongetwijfeld mensen zijn geweest die
hun nek verdraaiden toen ze langs onze voortuin met ooievaar
fietsten.” 
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‘Stijn
noemt ons
allebei
papa’

