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Een gezin zonder papa, kan dat wel? Jazeker! Roos
en Femke hebben samen vier kinderen en doen
precies dezelfde dingen als een gezin met een papa
en een mama.
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Roos en Femke houden van elkaar en ze willen samen een
gezin met kinderen, precies zoals bij een papa en een mama.

Maar om een kindje te krijgen heb je een man en een vrouw
nodig. De vrouw heeft een eitje in haar buik en de man geeft
haar een beetje van zijn zaad.
Roos en Femke zijn twee vrouwen en ze hebben alleen maar
eitjes. Dus gaan ze op zoek naar zaadjes.

Er bestaan ziekenhuizen waar aardige mannen hun zaadjes
geven, voor mensen die zaadjes hebben die het niet doen of
die zelfs helemaal geen zaadjes hebben.

Via zo’n ziekenhuis krijgt Femke wat zaadjes...

... en die krijgt Roos in haar buik, vlak bij het eitje. Daarna
begint de buik van Roos te groeien. Daarin zit Sanne.

Sanne heeft twee mama’s. Ze is gegroeid in de buik van de
een, maar allebei hebben ze haar op de wereld gezet. Zij zijn
haar ouders.

