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Fot o’s van onze r eport er t er plaat se:
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³2Q]HWZHHZRQGHUWMHV]LMQJHERUHQ´
Zeg nooit , nooit , dat klinkt zo definit ief
Zeg nooit alt ij d, dat lij kt zo naïef
Zeg som s, want som s lij ken nat uurlij ke dingen zo norm aal
dat ander en nooit denken dat ze wonderlij k zij n,
m aar alt ij d vanzelfsprek end.
Deze geboort e hebben wij nooit durven drom en,
m aar alt ij d gewenst , en som s …
worden w ensen r ealit eit .
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Nu r eeds de oogappel v an:
zij n m et er Kris De Mey
zij n pet er Luc Kem sek e
Mij n cij fers van de dag
Gewicht : 3070 gr am
Lengt e: 50 cm
Geboort e uur: 21u37
Wat bet ek ent m ij n naam ?
1DWKDQ k om t uit het Hebr eeuw s.
Het bet ekent “ Geschenk van God” , “ een gev er ” , “ Hij heeft
gegev en” .
Nat han en Aude kwam en m et een keizersnede t er wer eld. Van al
vroeg in de zwangerschap beslist en onze kapoenen om speciaal t e
doen: nl. m et een st uit - en een dwarsligging. Nat han lag vaak
m et zij n hoofdj e in de schoot van zij n zus. Blij kbaar was dit heel
com fort abel voor de t w eeling.
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Nu r eeds de oogappel v an:
haar m et er Magda Archie
haar pet er George Onraet
Mij n cij fers van de dag:
Gewicht : 2570 gr am
Lengt e: 47,5 cm
Geboort e uur: 21u38
Wat bet ek ent m ij n naam ?
$XGHis een Frans depart em ent , dat zij n naam ont leent aan de
gelij knam ige rivier. I n Aude liggen ver schillende burcht en van de
Kat haren. De bek endst e is de Cit é van Carcassonne.
Aude bet ek ent in het Lat ij n: durf, heb m oed.
Ook de om a van m oeke Mieke, Marie- Louise Lefev er e is heel blij ,
want Aude zorgt m et haar k om st voor een viergeslacht . Nog een
ext ra r eden om t e feest en!
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Moeke en Papa zij n heel fier op hun t weeling.
Zonder het pracht ige t eam van het Fert ilit eit cent rum v an het
UZ Leuv en zouden deze t wee w ondert j es niet hebben best aan.
Moeke en Papa st ur en via dit krant j e een warm e dankj ew el aan
het hele t eam , het zij n m ensen die echt e w onder en m ak en.
Moeke en papa hadden in Leuven een gans support er st eam dat
bleef aanm oedigen, dit ent housiasm e werd ook onderst eund
door de t w ee lieve gynaecologen uit Lokeren, die v oor de goede
verbinding Loker en- Leuven zorgden.
Het t ij delij k adres van Nat han en Aude: Algem een Ziek enhuis
Lok eren, Lepelst raat 4, 9160 Lokeren, kam er 007
Daarna v erhuizen Nat han en Aude naar Melle. Om de t w eeling
t e k om en bew onderen, bel j e best eer st eens naar
de v erant w oordelij ke uit gev er s, zie pag. 1
Geheel vrij blij vend: geboort elij st voor onze t weeling:
Nat han en Aude zij n net nieuw op deze w er eld en hebben
uit eraard nog heel wat nodig.
Zij hebben sam en een pam perr ek ening voor de bergen luiers
( rek nr: 979- 9939811- 32) of j e kan hun nieuwe spullet j es
uit kiezen op de geboort elij st in Dream land

