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Juwelen

voor sterrenkindjes
Presentatrice en blogster Kim Van Oneen 34 ging eind vorig jaar
door een moeilijke periode ze verloor haar kindje tijdens de
zwangerschap Nu heeft ze met Diamonds by CS een juweelcollectie
gemaakt ter ere van haar sterrenkindje Hiermee wil ik andere
mama s die het ook meemaakten een hart onder de riem steken

Waarom voelde je de noodzaak om zulke emotioneel geladen
juwelen te ontwerpen
Voor mij is het een deel van het verwerkingsproces en een manier om
het voor een stuk af te sluiten al sluit je zoiets nooit helemaal af Ik wilde
niets vernieuwends maken ik wou dat het dicht bij mezelf lag en iets was
dat ik zelf elke dag kon dragen De symboliek erachter is belangrijk
Sommige mensen zullen het misschien iets te snel vinden
ledereen rouwt natuurlijk anders en iedereen heeft zijn eigen tempo en
dat is oké Maar na verloop van tijd moet je toch verder Niels De Jonck
red en ik hebben allebei veel relativeringsvermogen We hebben ons
opgetrokken aan onze liefde voor elkaar en ons zoontje Jack Ons meisje
zal altijd een bijzondere plek hebben Daar zijn we dankbaar voor
Denken jullie opnieuw aan een kind
Die droom is er nog altijd maar als het ooit zover komt zal ik blij zijn als
die negen maanden om zijn en er een gezonde baby is Zorgeloos zal een
zwangerschap nooit meer zijn We hebben een levensles gekregen
Gouden armband met diamanten
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