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Ook Gentse borsten mogen
gezien worden!
Gent, 23 april 2014
Luttele tijd na de geboorte van haar
vierde kind, houdt Boobs-’n-Burps
zaakvoerster Roeline Ham deze week
haar vierde* winkel boven de doopvont.
Wereldstad Gent is de uitverkoren
plek, op aanhoudende vraag van
ontelbare jonge moeders.
Boobs-’n-Burps is intussen uitgegroeid tot
dé winkel waar aanstaande en pas
bevallen moeders alles vinden rond
borstvoeding, met oog voor stijl en
omkaderd met het juiste advies. Van bh tot
kolf. Van boek tot voedingstop. Vlaanderens
eerste en toonaangevende borstvoedingsspeciaalzaak heeft als doelstelling om nu
ook Gentse borstvoedende mama’s zinvol
te ondersteunen.
Roeline Ham, een bio-ingenieur die zelf
recent afstudeerde als lactatiekundige,
ondervindt nu aan den lijve (en aan den
ziele!) wat een verschil kennis, deskundige
begeleiding en het juiste materiaal kunnen
maken. “Cecilia is nu 6 weken oud en ons
vierde kind. Met mijn voorkennis - die
bovengemiddeld hoog is - en al mijn
ervaring, had ik écht niet verwacht dat
deze borstvoeding zo lastig zou zijn. Wie
op het punt komt van voedingen uitstellen
in de hoop ondraaglijke pijn te vermijden,
geeft op als ze niet omringd wordt door
deskundige begeleiding en het juiste
materiaal. En precies dat besef deed het
vuur weer heviger branden dan ooit :
Boobs-’n-Burps moet blijven groeien.
Geen enkele mama hoeft er alleen voor te
staan,” zegt Roeline, vastberadener dan
ooit. “Borstvoeding is natuurlijk, maar het
is een aangeleerde vaardigheid. Bij
sommigen gaat het als vanzelf maar bij
vele anderen zijn er wel wat hobbels in het
traject. Voor iedereen met een baby aan
de borst is er Boobs-’n-Burps!”.
(Wie graag meer leest over de moeilijke
eerste weken uit het leven van Cecilia,
kan op de volgende pagina terecht.)
De keuze voor Gent als thuishaven voor
een nieuwe Boobs-’n-Burps winkel komt
eigenlijk van de klanten zelf. “We
begonnen centraal in het land, eerst in
Dilbeek, later een webshop erbij, daarna

Antwerpen, maar we merkten dat klanten
alsmaar van verder afzakten om hun
borstvoedingsbh’s, -tops en -kleedjes,
kolven en advies te komen halen. Het was
dan ook logisch dat de keuze op Gent zou
vallen als volgende grote stad in Vlaanderen.
Maar ons verhaal stopt nog niet, de
borstvoedingscijfers kunnen nog véél beter.
Er zijn uitbreidingsplannen richting oosten
en zuiden van het land,” lacht Roeline.
*(we tellen de webshop mee)

De Wereld Gezondheids Organisatie
(WHO) raadt uitsluitend moedermelk
aan in de eerste zes levensmaanden
van ieder kind, en daarna als bijvoeding
minstens tot de leeftijd van 2 jaar.
Daarna zolang moeder en kind het
wensen. In Vlaanderen start 66,7%
van de moeders met borstvoeding,
maar minder dan 10% haalt de door
de WHO vooropgestelde 6 maanden.
Dat maakt dat we bij de laagste
borstvoedingscijfers in Europa horen.
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De livered
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Boobs-’n-Burps is een Belgische sociale
onderneming, actief sinds juni 2010, heeft drie
vestigingen (Gent, Antwerpen en Dilbeek) en een
webshop. De winkels specialiseren in voedingsbh’s
en –kleding waarbij stoffigheid of omamodellen uit
den boze zijn. State-of-the-art afkolfapparaten en
andere lactatiebenodigdheden, ontdaan van alle
folterpercepties en met het nodige advies en
begeleiding, worden er aan de man (vrouw) gebracht.
Ook cursussen en persoonlijke begeleiding zijn er
vaste prik, alles met het oog op easy & long-term
breastfeeding.
Gedelegeerd bestuurder Roeline Ham is bio-ingenieur
en lactatiekundige. Ze is moeder van vier kinderen en
zus van VIER-boegbeeld Otto-Jan Ham. In 2012 werd
ze uitgeroepen tot De Belofte van UNIZO/Markant
als ambassadrice van vrouwelijk en innovatief
ondernemen in Vlaanderen. Het benodigde kapitaal
voor het groeipad komt van sociaal investeringsfonds
SI2 Fund, dat startte in 2012 als initiatief van Piet
Colruyt, Stefan Yee en i-propeller NV. Het fonds
onderscheidt zich van andere fondsen door haar keuze
van investeringen niet alleen te baseren op
economische return. Het Social Impact fonds kiest er
bewust voor om sociale ondernemingen te steunen
wiens zaak op een marktgedreven manier uitgebouwd
wordt vanuit een maatschappelijke doelstelling.
SI2 Fund investeert in Boobs-’n-Burps sinds augustus
2013 zodat het bedrijf het winkelnetwerk in 2014 en
2015 nog met een aantal winkels kan uitbreiden én
beoogde sociale doelstellingen kan behalen: onder
meer kansarme moeders beter begeleiden bij het
opstarten en volhouden van borstvoeding, en mama’s
die borstvoeding willen combineren met het hervatten
van hun professionele leven beter ondersteunen.
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En toen was er...Cecilia!
Achter Boobs-’n-Burps zit een verhaal en een uitgesproken mening die oprichtster
Roeline regelmatig deelt via haar blogposts. Hieronder de meest recente.
(ook op www.boobs-n-burps.be/blog)

Week 1
We gingen alles helemaal natuurlijk doen. Toch was ik er iets
voor 40 weken zo klaar mee dat ik mijn gynaecoloog gesmeekt
heb mijn vliezen te breken. En dus niet thuis arbeid uitzingen, met
een vroedvrouw van mijn keuze, maar in een arbeidskamer van
een ziekenhuis mee met wat de shiften van de dienst me
brengen. Waarom denk je maanden na over hoe je het wilt om
dan 180 graden van idee te veranderen? Omdat het op dat
moment het beste voelde. Het veiligste. Mijn conclusie: je kan
nooit voorspellen hoe de dingen gaan lopen. En: de intuïtie (en
wil) van de vrouw is ijzersterk. Ik heb uiteindelijk besloten op m’n
gevoel te gaan, ook al ging die in tegen mijn vooraf bepaald plan
en beeld, en eerlijk, ook een beetje tegen de sociale druk. Want
ík zou toch alles doen volgens de boekjes? Gelukkig was er het
resultaat: een vlotte bevalling en een prachtige dochter. Bevallen
tijdens de “kantooruren”. Vijf uurtjes arbeid, en naast het breken
van de vliezen geen enkele medische interventie. En een
topservice gekregen van het team in OLV Asse. Al was ik
misschien geen doorsnee patiënte...
Cecilia had onmiddellijk een prachtige zuigreflex en wist prima de
weg de eerste uren en dagen. Ikzelf was iets te high van de adrenaline en liet Cecilia forse kloven zuigen. Dat voel je pas na een
paar dagen. Als de hormonen een beetje bekoelen, de stuwing er
bovenop komt, en andere nevenwerkingen van een bevalling
(denk lager dan de borsten) zich heerlijk laten voelen. Hui-len!
Hoe vaak denk ik die dagen niet hoe het zou voelen als je je
bovenop deze pijn ook nog eens zorgen moet maken over je
baby? Cecilia verliest amper gewicht en is gezond als een vis. En
dát hield mij de eerste week op de been. Hoe hard moet het zijn
als baby extra zorg vraagt in het begin? Moeders van prematuren,
baby’s met een minder goeie start... Hardcore afzien, tanden
bijten en op oerkracht. Ik was het allemaal vergeten maar het
komt me deze keer harder binnen dan de vorige drie keer. Allicht
omdat ik besef hoeveel honderden mama’s ik de jongste vijf jaar
heb zien langskomen, met al hun verhalen, zorgen, tranen en
geluk. En dat ik deze week écht weer voelde wat het is....
Week 2
“Omdat ze er gezond, slim, mooi en groot van wordt”, dat zinnetje
herhalen in mezelf bij iedere voeding. Kloven die ik voel tot in m’n
tenen. En ook de ironie van de zaak zien. Ik dacht dat ik ongeveer
alles van borstvoeding wist. En toch overkomt me dit. Wat zie ik
niet? Wat doe ik verkeerd? En vooral ook: mijn god... wat is
borstvoeding geven afzien! Terecht dat er velen mee stoppen.
Alle begrip. Want er zijn grenzen aan afzien en pijn. Met een
andere job, een andere achtergrond en een ander netwerk zou ik
zelf ook allicht gestopt zijn deze week. Een huis vol met 3 grotere
kinderen en een baby, bitter weinig slaap (geen verrassing maar
toch) en goh... poedermelk werkt toch ook, niet? Waarom zou ik
mezelf dit aan doen? Waarom???
Gelukkig zijn er bevriende vroedvrouwen en lactatiekundigen die
hun kennis en inzicht met me delen. En mijn eigen zoon van bijna

10 die zegt: “mama, het is het beste voor Cecilia, niet stoppen
hoor.” Het komt soms uit een onverwachte hoek. We smijten de
“all purpose nipple ointment” van Jack Newman in de strijd. Dank
opnieuw aan een bevriende apotheek die het voor me maakt.
Allemaal niet zo standaard, allemaal niet zo makkelijk te krijgen.
Opnieuw de bemerking: hoe doen anderen het? Zij die minder
bagage hebben... minder connecties, minder achtergrond. Ik
begrijp de statistieken met de dag (weer) beter.
Week 3
En dan zit je werkelijk door al je reserves heen. Iedere voeding
blijft een opgave. Ik kijk er tegenop, stel het uit en vraag me af of
het werkelijk ooit leuk gaat worden. Ik fantaseer over een nieuwe
job want als ik er de brui aan geef, is het uiteraard uitgesloten
dat ik met Boobs-‘n-Burps doorga. Ik overweeg het zeer serieus,
surf stiekem op m’n smartphone naar vacatures en brainstorm
met mezelf over nieuwe businessplannen.
Zeer ernstig. Mijn voedingskussen knijp ik tot moes bij ieder
aankoppelmoment. De talloze kaartjes met “en nu genieten maar
van je wondertje” stromen deze week binnen. Ik gooi ze in een
hoek. Wie heeft dat woord uitgevonden? GENIETEN. Ik zit in een
soort Abu Graib gevangenis. Om de 2 uur lijfelijke marteling en
telkens ik even slaap word ik weer gewekt.
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Week 5
Spruw is going down, dag per dag. Kloven blijven dicht. Er is af
en toe wel 4 à 5 uur tussen een voeding ’s nachts. Zou het nu
écht langzaamaan leuk gaan worden? Zou ik durven geloven dat
het kan? Ik kan terug denken en iet of wat focussen. Wel nodig
want ondertussen loopt de werf van de nieuwe winkel in Gent
behoorlijk wat vertraging op en moet er dringend een tandje bij
gestoken worden willen we de openingsdatum na Pasen halen.
Ik vind het zowaar weer leuk er mee bezig te zijn en de BnB crew
is dolcontent dat ik langzaam weer boven water kom. Ook zij
hebben afgezien... Een zwangerschap laat zich niet plannen, een
bevalling al helemaal niet, en ondertussen gaan het leven en de
bijhorende zaken door. Perfecte timing bestaat niet, aanpassen
aan de omstandigheden is het motto.
Van overmoed ga ik m’n kleerkast opruimen en optimistisch
zwangerschapsbroeken in een doos opbergen. Klassieke fout!
Want ik ben uiteraard de depressie nabij als ik ALLES aandoe uit
m’n reguliere collectie broeken en rokken en er werkelijk nog niet
één stuk van past, en nog niet eens bijna. Wèèè. Ik wil mijn
gewone lijf terug! Sterker nog: ik wil alles terug “gewoon”. Na de
pijn en afzienfase zitten we nu in de acceptatiefase. Het is de
komende weken en maanden niet “gewoon”. Of beter: dit is het
nieuwe gewoon. Baby bepaalt ritme en wat kan en niet kan. Lijf
heeft nog maanden nodig om helemaal op zijn plooi te komen.
En ... IT’S ALL RIGHT. Niet vechten, niet vloeken. Ik omarm. (of
probeer). En. Ik snel naar mijn eigen winkel vol borstvoedingskleedjes en pik er een paar uit om heupen, buik en borsten
optimaal in te hullen. En dat lucht op.

Deze week komt de ervaring van pas. Wéten dat het tijdelijk is.
Dat het echt over gaat, dat je je gezond verstand niet verliest
(hooguit een stukje) en dat ze groter worden en de rottigste der
dagen later achter je liggen in een vergeetput van je geheugen
om zelden tot nooit meer aan te denken, ondergesneeuwd met
de bakken liefde die je in huis hebt voor het kleine lieve monster.
Ook de ervaring van manlief is een geschenk. Hij kent de routine
om op het kantelpunt van instorten en stoppen of doorgaan de
kolf te introduceren. We schrappen wat voedingen aan de borst
uit het regime. Borsten rust, mama paar uur slaap aan één stuk.
Flesje met moedermelk werkt ook. En we hebben het beste
kolfbeest, ter beschikking. Why bother? Tegen het einde van de
week zien we weer een beetje licht aan het einde van de tunnel.

En zo sluiten we maand één af. Dat hebben we gehad. Op naar
alles wat nog komt. Met z’n eigen uitdagingen en hordes, want
die zijn er overal en op elke leeftijd. De wereld staat even stil als
je bevalt. In de eerste weken lijkt het centrum van het universum
door je huiskamer te lopen. Het zijn uitermate intense weken, vol
emoties en hormonen. Relativeren is er even niet bij. Het is pittig
maar ik ben vooral dankbaar. Dankbaar met onze wondermooie
dochter. Dankbaar voor het geluk en de rijkdom. En eens het lijf
weer volledig hersteld en de energiereserves aangevuld heb ik
alvast weer een vat vol inspiratie, passie en goesting om alle
mama’s te steunen, te begeleiden en te dienen met advies, info,
goede raad en winkels vol handige, mooie en nuttige producten
om er door te komen op de best mogelijke manier. Want: breast
is best but it’s a f* challenge. Dat mag gezegd!
x Roeline

Week 4
Stapje vooruit, en twee stapjes achteruit. Kloven zijn dicht,
voeden aan de borst gaat weer zonder van mezelf te draaien van
de pijn. Voor één dag. En ineens is daar een nieuwe pijn.
Brandende tepels, uitschieters tot in mijn oksels. Voor, tijdens, na
een voeding. Alsof er corrosief in mijn bh gestrooid is. Wat nu
dan??? Ik speur naar nieuwe kloven maar zie niks. WTF? Bij een
ander zou ik het zien in één oogopslag. Bij mezelf heb ik er twee
dagen voor nodig. Right! Spruw!! Symptoomloos bij Cecilia.
Klinisch amper te zien bij mij maar de tekenen zijn glashelder.
Een diepe spruw, die lekker binnen kon nestelen dankzij de
kloven is nu dikke fuif aan het houden in mijn melkkanalen tot
aan mijn lymfeklieren. Onnozel kieken dat ik ben. Ui-te-raard!
Door de klovenpijn was ik zo gewend aan ongemak dat ik het
veel te ver liet komen. Nu ben ik er helemaal klaar mee en ik zet
grof geschut in tegen deze drommelse schimmel. Dat gaat
werken uiteindelijk, dat vertrouwen heb ik, maar het geduld....
Pffff. Maar Cecilia blijft lief. En we zien haar graag. Massa’s.
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