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mama zijn



Ik ben een beetje misselijk,  
van al dat eten en drinken.  

En ik ben moe ook. Heel moe. 
Oh ja, maar voor ik het vergeet: 

Gelukkig Nieuwjaar dan hé!

VRIJDAG 1 JANUARI

Nieuwjaar

  Week 53 



Ik heb dit jaar nog  
helemaal NIKS gekocht  

voor mijn kinderen. 

#applausjevoormezelf

ZATERDAG 2 JANUARI
  Week 53 



I’m not really a mama 
bear. I’m more of a mama 
llama. Like, I’m pretty chill, 

but I’ll kick you in 
the face and spit 

on you if you screw 
with my kids!

ZONDAG 3 JANUARI

Einde kerstvakantie

  Week 53 



Als je denkt dat kinderen 
opvoeden vermoeiend en 

complex is … dan betekent 
dat alleen maar dat je het 
waarschijnlijk goed doet!

MAANDAG 4 JANUARI
  Week 1 



Jij draagt hen 9 maanden in je 

buik. Je bent uren bezig met  

hen te voeden. Je hebt maanden 

of jaren slapeloze nachten …         

 … en uiteindelijk lijken ze  

op hun papa!

DINSDAG 5 JANUARI
  Week 1 



WOENSDAG 6 JANUARI

Driekoningen

  Week 1 

Stappenplan om  
mee te zijn met de was 
als je kinderen hebt:
1. Dat lukt niet.
2. Zoek een andere droom.



DONDERDAG 7 JANUARI
  Week 1 

Als ik kinderen heb,  
ga ik nooit …  
— spoiler —  

Eh … toch wel!



Geen  
ruziemaken,  

kindjes!*
(*zeg je tegen papa en dochter tijdens een  

verhitte discussie over rommel in huis)

VRIJDAG 8 JANUARI
  Week 1 



It’s  
all fun and  

games until de 
kerstboom afgebroken 

moet  
worden 

 …

ZATERDAG 9 JANUARI
  Week 1 



TOPTIP: Wil je dat je 
kinderen naar je luisteren? Praat dan 
heel zachtjes tegen iemand anders!

ZONDAG 10 JANUARI
  Week 1 



Het enige productieve 
aan mijn dag vandaag 

was mijn blaas.

MAANDAG 11 JANUARI
  Week 2 



M.O.M.:
Master Of Multitasking

DINSDAG 12 JANUARI
  Week 2 



Mama werkt van thuis uit en let intussen 
op de kinderen. Tijdens een vergadering 
wijst ze één van haar teamleden erop dat 
ze niet tevreden is van zijn werk. Waarop 

de zoon (6) in het passeren roept:

‘Aiai, jij krijgt geen sticker vandaag!’

WOENSDAG 13 JANUARI
  Week 2 



Mama-slaap 

De uren die je in je bed of sofa 
doorbrengt waarbij je ogen 
doorgaans gesloten zijn en je in 
semi-comateuze toestand elk 
zuchtje, hoestje en geluidje hoort 
van je kind(eren).

DONDERDAG 14 JANUARI
  Week 2 

--



Niets mooiers  
dan naar je  

kindjes te kijken  
als ze slapen . . .

VRIJDAG 15 JANUARI
  Week 2 



Wat als … Sneeuwwitje 
gewoon deed alsof ze sliep, 
zodat ze de rommel van 
kleine mensen niet moest 
opruimen? Ik zou dat volledig 
begrijpen!

ZATERDAG 16 JANUARI
  Week 2 



RELAX!

Het mooiste op aarde  
heb je al gemaakt!

ZONDAG 17 JANUARI
  Week 2 



Mama-koffie:

1. Krijg kinderen.
2. Maak koffie.
3. Vergeet dat je koffie  

gemaakt hebt. 
4. Drink koude koffie.

MAANDAG 18 JANUARI
  Week 3 



Dat noemen ze  
zelfzorg, mompel ik  
tegen mezelf terwijl  
ik klik op‘add to cart’.

DINSDAG 19 JANUARI
  Week 3 


