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We zijn nog
niet toe aan

gezinsuitbreiding

De collectie is bedoeld voor
alle sterrenkinderen

KIM VAN ONCEN HERDENKT HAAR DOODGEBOREN
DOCHTER MET EEN JUWELENCOLLECTIE
Eind vorig jaar kregen sport en
voedingscoach Niels De Jonck
en blogster Kim Van Oneen
dramatisch nieuws Hun onge

ï

boren dochter had een zeldzame hartaf

wijking en bleek niet levensvatbaar Na
zes maanden werd Kims zwangerschap
afgebroken Hoewel hun verdriet groot
is proberen ze het verlies positief te
benaderen Samen met juwelenontwerp
ster Caroline Schreiber brengt Kim een
juwelenlijn op de markt om hun dood
geboren dochter maar ook alle andere
sterrenkinderen te herdenken

Helpt deze juwelencollectie je om het

7
I

f Niels en Kim met

Jack Dat we al

een zoon hebben

maakt het makkelij

ker zegt Kim

verlies te verwerken

Dat we al een zoon hebben Jack maakt

het ook gemakkelijker Uiteindelijk
hadden we geen andere keuze dan mijn
zwangerschap af te breken dat biedt
enigszins troost Het was duidelijk dat
ze het niet zou halen Als ze wel een

Ja onze manier om dit alles te ver

overlevingskans had had ik gevochten

werken is er zo positief mogelijk mee
omgaan Ze zal altijd in ons hart zitten

we helaas niet gekregen

maar we kunnen het ook relativeren Er

zijn altijd ergere dingen in de wereld

als een leeuwin maar die kans hebben
De collectie bevat ook sterrensieraden

Eén heb je voor je dochter ontworpen
De collectie is bedoeld voor alle sterren

kinderen want onze dochter is helaas
niet alleen Maar één armband heb ik

specifiek aan mijn dochter opgedragen
met een grote ster in diamanten en een

PRILLE LIEFDE

kleine ster in roze saffieren De kleine

ster verwijst naar onze dochter die nog
maar heel klein was Op de achterkant

ZOENEN MAAR OOK ZORGEN VOOR
ALEXANDRAVAN MONACO
Prinses Alexandra 17

heb ik de eerste letter van haar naam

gegraveerd maar die houden we liever
voor onszelf Ik draag haar armband nu

de dochter van Caroline van

Monaco trad vorige week naar buiten met een eerste
vriendje De uitverkorene is Ben Sylvester Strautmann
zoon van Duitse miljonairs die zich in Monaco ves
tigden De boomlange kerel speelt basketbal voor
het nationale jeugdteam en zit in een bandje Maar
nauwelijks had Alexandra haar vlam voorgesteld
of haar vader prins Ernst August von Hannover
werd met spoed opgenomen in een Oostenrijks
ziekenhuis De vervreemde echtgenoot van prin
ses Caroline die al lang gezondheidsproblemen
kent onderging een cardiovasculaire operatie

naast de armband die ik van Niels en

Alexandra en Ben Sylvester zijn

verliefd en iedereen mag dat zien

mijn moeder heb gekregen Ze zijn een
deel van mij geworden zonder voel ik
me ongemakkelijk
Denken jullie al opnieuw aan
gezinsuitbreiding
We willen absoluut een tweede kind

maar we wachten er nog even mee Op
lichamelijk en geestelijk vlak wil ik eerst
op adem komen We concentreren ons
momenteel op Jack en ons werk vvdw
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