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Nieuwjaar

 week 1 

WOENSDAG 1 JANUARI 

Achiel (6),  
nadat hij ‘1 januari 2020’ had gezegd:

‘Oh neen, nu verklap 
ik het einde van mijn 

nieuwjaarsbrief!’



Je weet perfect wanneer de 
kinderen van je vriendin 
in bed liggen: dan krijg je 
eindelijk antwoord op die 

Whatsapp.

 week 1 

DONDERDAG 2 JANUARI 



 week 1 

VRIJDAG 3 JANUARI 

Rube (5): ‘Mama, ik weet 
waarom het de 

“Kendedietunnel” is: 
iedereen kent die 

tunnel, want het is er 
altijd file!’ 



 week 1 

ZATERDAG 4 JANUARI 

Man: ‘Je hoeft niet voor  
mij te zorgen. Ik ben  

geen baby. Ik ben een 
volwassen man!’ 

Diezelfde man: ‘Ik ga 
boodschappen doen.  

Kun je een 
boodschappenlijstje 

doorsturen via  
Whatsapp?’



Einde kerstvakantie

 week 1 

ZONDAG 5 JANUARI 

Mama-superkracht: 
een gesprek voeren, constant  
onderbroken worden door je kinderen, 
maar telkens de draad van het  
gesprek weer oppikken alsof er niks 
gebeurd is.



InsMOMnia 

 = slaapritmestoornis veroorzaakt door  

kleine kinderen, waarbij de moeder een  

chronisch slaaptekort oploopt doordat  

ze telkens enkele minuten na het inslapen  

opnieuw wordt wakker gemaakt.

Driekoningen

 week 2 

MAANDAG 6 JANUARI 



Mama zijn:  
Als de kleerkast van je 
kindjes vol nieuwe en hippe 
kleertjes ligt en jij nog altijd 
hetzelfde ondergoed draagt 
als voor zij geboren waren...

 week 2 

DINSDAG 7 JANUARI 



Aha, ze ligt in haar bed.  
Nu kan ik eindelijk…  

1 seconde later:  
‘Mama, ik kan niet slapen.  
Ik heb echt alles geprobeerd!’

 week 2 

WOENSDAG 8 JANUARI 



Je bent mama van  
een dochter als... 

je bij zo ongeveer elk winkelbezoek 
nieuwe haarspeldjes en -elastiekjes 
koopt, maar er toch constant naar  
op zoek moet gaan thuis. 
Waar zijn ze? Wie heeft ze? 
Wat willen ze ermee? Argh!

 week 2 

DONDERDAG 9 JANUARI 



 week 2 

VRIJDAG 10 JANUARI 

Er belandt een beha op de grond.  
Arthur (2,5): 

‘Papa! Mama’s   
tetjes zijn gevallen!’



Kinderen liegen vaak,  
zeg je? Die van mij zijn  
veel te eerlijk… 

‘Mama, je krijgt rimpels  
op je voorhoofd.’ 

‘Mama, jouw poep is dikker  
dan die van x.’ 

‘Mama, dat rokje is echt lelijk!’ 

Just kill me now…

 week 2 

ZATERDAG 11 JANUARI 



Mijn kinderen zijn 
gewoon de mooiste, 
de grappigste, de 
schattigste, de 
intelligentste, de liefste… 
van allemaal!  
En ja, natuurlijk ben  
ik vol-le-dig objectief!

 week 2 

ZONDAG 12 JANUARI 



‘Is het echt nu al tijd om te slapen, mama?’ 

Soms is het best wel handig dat  
ze nog geen klok kunnen lezen.  

Een klein halfuurtje vroeger gaan  
slapen, dat kan toch alleen maar  

deugd doen? Nee?

 week 3 

MAANDAG 13 JANUARI 



Het mooiste wat  
een kind kan worden,

is zichzelf.

 week 3 

DINSDAG 14 JANUARI 



Je bent mama als... 
je de deur van het toilet  
niet meer dicht doet.  
Wat is het nut?
‘Ze’ volgen toch...

 week 3 

WOENSDAG 15 JANUARI 


