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UNIEK, TABOEDOORBREKEND EN
INCLUSIEF VOORLICHTINGSBOEK
Hoe maak je een baby? gebruikt consequent
genderneutrale taal
 
Hoe maak je een baby? is een taboedoorbrekende, inclusieve gids over het begin van
elke familie. Het hele boek is geschreven in genderneutrale taal en heeft dus een heel
inclusieve aanpak. Zo spreekt het boek niet over 'de zwangere vrouw', maar wel over
'de persoon die de baby draagt'. Ook krijgt geen enkele baby voornaamwoorden als
hij of zij, maar wordt er consequent voor een non-binaire verwoording gekozen. Dat
alles maakt Hoe maak je een baby? een uniek voorlichtingsboek. 

Dit boek is niet alleen inclusief en divers op vlak van taal. Ook komen er in het boek
bijvoorbeeld alle mogelijke gezinssamenstellingen voor en bespreekt het al de
verschillende manieren om kinderen te krijgen: van natuurlijke bevruchting tot IVF
tot adoptie en alles ertussen!
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Hoe maak je een baby? is een eerlijke, toegankelijke en inclusieve gids over hoe baby's
gemaakt worden. Het perfecte aanknopingspunt voor alle ouders om een open
gesprek met hun kind aan te gaan over waar ze vandaan komen en hoe hun familie
begon. Dit boek schuwt de werkelijkheid niet en laat onverbloemd zien hoe de vork in
de steel zit.

Hoe maak je een baby? staat bomvol illustraties van Clare Owen. Ook de illustraties
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maken het boek uniek: ze zijn expliciet en schuwen naaktheid niet. Daarnaast kan je
op de afbeeldingen lichamen en in alle vormen en kleuren zien.

Lof voor Hoe maak je een baby? 

 

“Ik kan Hoe maak je een baby? niet hoog genoeg prijzen. Het is geen makkelijk

onderwerp om over te schrijven, maar dit boek doet dat toch zo goed. Het boek heeft

een perfecte balans tussen tekst en beeld: er is nooit te veel tekst en de afbeeldingen

zijn nooit té expliciet.”

- Emma Streeton, recensent bij Dark Matter Zine

Perscontact

Voor vragen, interviews of een recensie-exemplaar, 
neem contact op met Klaartje. 

Klaartje De Boeck 
klaartje@baeckensbooks.be 
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Ons adres: 
Baeckens Books 
Frederik de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 
+32 15 71 56 53 
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