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Een maand geleden verwelkomden chef-kok Wout Bru (51) en Expeditie 

Robinson-deelneemster Natassia Van Kerkvoorde (28) hun dochter Aimée. 

Voor Wout is het zijn derde kind, maar hij is er niet minder in de wolken om. 

‘Ik had het nooit verwacht, maar ik ben nu al heel erg gehecht aan Aimée.’
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ie een mondje Frans praat, weet: 
Aimée betekent letterlijk ‘geliefd’ 

en dus vonden Wout en Natassia 
geen naam toepasselijker voor hun 

eerste kindje samen. Met haar blan-
ke huid en lichte ogen lijkt de baby 

opvallend sterk op haar papa, Natassia’s 
Congolese roots zijn voorlopig amper te herkennen. 
‘We hadden zelf ook verwacht dat haar huid een koffie-
met-melk-kleurtje zou hebben, Aimée heeft ons verrast 
met haar lichte teint’, klinkt het bij de trotse ouders. 
‘Maar uiteraard vinden we haar prachtig. Bovendien is 
het een heel rustig kindje.’

W

              ‘Aimée is zo rustig en 
alles loopt vlot. Ik wil  
    gerust een tweede kindje’

NATASSIA

        ‘Dan liefst  
wel snel. Zo is er niet te 

veel leeftijdsverschil’

WOUT BRU EN NATASSIA STELLEN TROTS  
HUN 6 WEKEN OUDE DOCHTER VOOR

Wout, jij bent voor de derde keer vader geworden. 

Hoe heb jij de bevalling beleefd?

Wout: Ik heb nog eens beseft hoe wonderbaarlijk en 
uniek een geboorte is. Het was echt heel bijzonder en 
ik heb het toch iets anders ervaren dan bij mijn zoon 
Boris (20) en dochter Lou (19). Hun geboortes waren 
ook heel intens, maar op die leeftijd was ik nog meer 
gefocust op mijn werk en had ik meer stress. Nu sta ik 
veel relaxter in het leven.

Je hebt vooraf wel getwijfeld om nog eens papa te 

worden.

Wout: In het begin was ik er inderdaad niet zo happig 

WOUT
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op. Ik vreesde mijn vrijheid te verliezen en ik vroeg me 
af of het niet egoïstisch was om op mijn leeftijd nog 
papa te worden. Als je aan kinderen begint, moet je 
je verantwoordelijkheid nemen. Maar Natassia en ik 
zien elkaar graag en het gaat heel goed tussen ons. Ik 
begreep bovendien heel goed dat Natassia een kindje 
wou. Ik heb haar wel heel duidelijk gemaakt dat ik nog 
steeds af en toe met mijn kameraden een pint wil gaan 
drinken. En in Durbuy (waar Wout twee restaurants 

runt, red.) drink ik regelmatig een glas mee met mijn 
klanten: ook dat zal niet veranderen. Maar zolang 
Natassia dat niet van me afneemt, ben ik een heel 
gelukkige mens (lacht).
Natassia: Voorlopig kunnen we eigenlijk nog min of 
meer hetzelfde leven leiden als voordien. En pas op, ik 
was ergens ook wel bang om mijn vrijheid op te geven, 
maar ik wilde toch vooral heel graag mama worden.

Jullie hebben dus niet het gevoel dat de komst van 

Aimée veel offers vraagt. 

Wout: Net zoals ik vroeger met mijn kinderen deed, 
nemen we Aimée gewoon overal mee naartoe: op 
restaurant, op reis... 
Natassia: Aimée alleen laten kan ik nog niet. Kort na 

mijn bevalling 
liet ik mijn mama 
babysitten om 
met Wout en zijn 
zoon op res-
taurant te gaan, 
maar dat had ik 
duidelijk onder-
schat (lacht). Ik 
wil haar voorlo-
pig ook nog niet 
naar een crèche 
brengen. Volgen-

de maand ga ik weer aan de slag in mijn schoonheids-
instituut, maar dan gaan mijn mama en schoonmama 
haar opvangen. 
Wout: Voor het zover is gaan we in augustus wel nog 
met ons drietjes tien dagen naar de Côte d’Azur, met de 
wagen. Die vakantie zal deugd doen, want het is heel 
hectisch in Durbuy. Alle horecazaken draaien op volle 
toeren en gelukkig maar, want we hebben de voorbije 
maanden heel wat inkomsten verloren. Ergens voel ik 
me wel schuldig dat ik na drie maanden lockdown va-
kantie neem, maar onze reis was vorig jaar al geboekt.

ZORGENKIND 
De coronacrisis lijkt nog lang niet voorbij. Maak je je  

als chef-kok zorgen?

Wout: Tuurlijk, zeker nu de coronacijfers weer stijgen. 
Ik hoop dat er geen tweede lockdown komt, dat zou 
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‘Minder werken?  
Dat mag 
Natassia mij 
niet vragen’

Wout: ‘Aimée is nog heel 
klein, maar ik voel nu al 
een heel intense band.’

BABY-RAPPORT

Naam: Aimée Bru

Geboortedatum: 19 juni 2020

Geboorteplaats: Gent

Lengte: 50 cm

Gewicht: 3,5 kg

Meter: Gloria, zus van Natassia

Peter: Ruben, broer van Wout

WOUT
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workaholic zijn. Mijn werk is mijn passie, en Natassia 
en ik wisten op voorhand dat ik nog een leven heb in 
Durbuy terwijl zij in Antwerpen woont en in Sint- 
Niklaas een beautysalon uitbaat. Maar we hebben dat 
vooraf goed besproken. Aimée zal in Antwerpen naar 
school gaan, in het weekend komt Natassia met haar 
naar Durbuy en maandag en dinsdag blijf ik bij hen 
in Antwerpen. Eigenlijk moet ik mijn gezin maar drie 
dagen per week missen, dat is niet dramatisch. 
Natassia: In het begin moest ik mijn draai een beetje 
vinden op de dagen dat Wout en ik apart leven. Een 
baby zorgt toch voor een andere routine. Maar ik had 
veel hulp aan mijn mama. En ik heb geluk dat Aimée al 
meteen zes uur per nacht sliep (lacht). Intussen lukt het 
wel om alleen voor haar te zorgen.

Hoe anders is het om op latere leeftijd vader te  

worden, Wout?

Wout: Uiteraard was – en bén – ik ook heel fier op Boris 
en Lou, maar het was vooral hun moeder die voor hen 
zorgde. Ik was toen nog meer met mijn werk bezig, 
alleen de vakanties stonden in het teken van mijn gezin. 
Bij de zorg voor Aimée ben ik veel meer betrokken. Ik 
had overigens niet verwacht dat ik me zo snel aan haar 
zou hechten. Ze is nog heel klein, maar ik voel nu al een 
heel intense band.

Betekent dat ook dat je mee luiers ververst?

Wout: Ik moet toegeven dat ik dat nog niet vaak gedaan 
heb, maar ik ben het nog niet verleerd, hoor (lacht). Ik 
geef wel graag een flesje, ik geniet ervan als Aimée op 
mijn borst ligt. Ik kijk er al naar uit om haar haar eerste 
stapjes te zien zetten en om met haar een ijsje te gaan 
eten. Nooit gedacht, maar ik zie mezelf zelfs al rondrij-
den met Aimée in een bakfiets (lacht).
Natassia: Ik dacht dat ik hem al door en door kende, 
maar sinds de komst van Aimée zie ik een andere Wout. 
In de positieve zin, hé. Ik had me er op voorbereid dat 
ik de eerste jaren niet veel op hem zou moeten rekenen, 
maar ik ben blij verrast hoe hij met Aimée omgaat. Ze 
zijn heel close. Hij vraagt continu naar haar en zorgt 
goed voor haar. Aimée die bij Wout slaapt terwijl ik me 
even douche, zo schattig om te zien!

moordend zijn voor heel wat horecazaken. Ook voor 
ons was het nu al kantje boord. Je kan je personeel 
wel op technische werkloosheid zetten, maar heel wat 
kosten lopen door en opgeschorte rekeningen moeten 
uiteindelijk wel betaald worden. Ach, een horecazaak 
is altijd een zorgenkind. Maar mijn zakenpartner Marc 
Coucke – ‘nonkel Marc’ voor Aimée – heeft niettemin 
nog veel plannen. Er komt nog een Italiaans restaurant 
en wellicht ook een vegetarisch. Marc gelooft dat men-
sen in de toekomst steeds minder vlees zullen eten en 
wil daarop inspelen.

Ik hoor ook bij jou nog steeds veel ambitie,  

ondanks de komst van Aimée.
Wout: Het is niet omdat er een baby is, dat ik minder 
moet werken. Dat mag Natassia mij niet vragen. Thuis 
ben ik er vollédig voor mijn gezin, maar ik zal altijd een 

‘Sinds Aimée er is, 
zie ik een andere Wout.  
Hij zorgt goed voor haar’

NATASSIA
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GEEN RUZIE 
Gaan jullie strenge ouders zijn?

Wout: Je moet wel wat strikt zijn, kinderen zijn te-
genwoordig te verwend. Maar ik vrees dat ik niet héél 
streng zal kunnen zijn (lacht). Dat merk ik ook bij mijn 
kinderen: om mijn afwezigheid en het harde werken te 
compenseren, geef ik veel toe op de momenten dat ik er 
wel ben. Ik wil Aimée vooral leren om respect te tonen 
voor alles en iedereen, altijd vriendelijk met mensen om 
te gaan en dankbaar te zijn. Met Boris en Lou ben ik daar 
alvast in geslaagd. Ik krijg veel complimenten over hen.
Natassia: Ik denk dat ik strenger zal zijn dan Wout. Mijn 
mama heeft me ook heel streng opgevoed. Dat heeft 
mij gemaakt tot wie ik nu ben en daar ben ik blij om. 
Ik mocht niet vaak gaan spelen bij vriendinnetjes, pas 
uitgaan op mijn achttiende en als ik een lief had, had ze 
altijd een oordeel klaar. Misschien zal ik het íets anders 
aanpakken, maar volgens mij zal ik mijn dochter toch 
ook moeilijk kunnen loslaten.
Wout: Natassia is wat minder speels dan ik, maar dat is 
normaal. 

En hoe kijk je naar het ‘nieuwe’ lichaam van Natassia?

Wout: Wel, ze is al heel goed gerecupereerd van de 
zwangerschap. Na twee weken was haar buik weg. Haar 
billen zijn misschien wat ronder, maar dat is logisch als 
je een kind hebt gebaard. Door te sporten zal dat weer 
in orde komen. En ze blijft even knap (lacht).
Natassia: Vorige week ben ik beginnen te sporten. Het is 
niet omdat ik mama ben dat ik me moet laten gaan.
Wout: Als je je laat gaan, ben je je vent kwijt, hé (lacht). 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik na drie weken lock-
down zelf liefst 92 kilo woog. Eten, drinken en bijna 
niets doen was nefast voor mijn gewicht. Die overtollige 
kilo’s ben ik gelukkig snel verloren door te fietsen, te 
joggen en minder alcohol te drinken.

Prille ouders verliezen elkaar soms uit het oog...  

Wout: De komst van Aimée verandert weinig tussen 
ons, we gaan onze levensstijl niet veranderen. We ma-
ken nog steeds uitstapjes, drinken thuis een flesje wijn, 
gaan op restaurant of maken een citytrip naar pakweg 
Barcelona of Madrid. Alleen zal dat nu vaker gebeu-
ren met Aimée erbij. Ik wil ook echt dat zij iets van de 
wereld ziet en zelfstandig wordt. Net als Boris en Lou. 
Mijn zoon heeft een jaar in Zuid-Afrika gestudeerd, 
mijn dochter in Miami… Ze zijn niet wereldvreemd. 
Boris is trouwens net afgestudeerd als marketeer, hij 
begint in september aan zijn loopbaan. Lou moet 
nog twee jaar binnenhuisarchitectuur studeren.

‘De komst van Aimée 
verandert weinig tussen 
ons, we gaan onze 
levensstijl niet veranderen’
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Wout met dochter 
Lou in 2016 (foto 

rechts) en zijn zoon 
Boris (foto boven). 

‘Ons contact is 
goed.’
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De komst van Aimée viel niet in goede aarde  

bij je kinderen. Vooral je dochter was er niet 

mee opgezet. Hoe staan ze er nu tegenover?

Wout: Het klopt dat Lou geschrokken reageerde toen ik 
haar vertelde dat er wellicht een halfbroer of -zus zou ko-
men. Toen zijn er wat woorden gevallen. ‘Je had beloofd 
dat dat niet zou gebeuren’. Toen we de zwangerschap aan-
kondigden, was dat slikken voor haar. Maar ons contact 
is goed, we horen elkaar om de drie dagen en sturen veel 
berichtjes. Ze zegt ook letterlijk: ‘Papa, ik wil geen ruzie 
met jou.’ Boris reageerde anders. Niet dat hij heel blij was, 
maar hij was zeker niet ontgoocheld, eerder nieuwsgierig. 
‘Als je gelukkig bent met Natassia, dan is dat zo’. Wanneer 
we volgende maand op vakantie zijn in Frankrijk, komen 
Boris en Lou op bezoek, ze wonen immers vlakbij. 
Natuurlijk hadden ze het liever anders gezien, maar ze 
begrijpen ook dat ik een nieuw leven heb, en dat Aimée 
een meerwaarde is voor Natassia én mij.

Hoe reageert de rest van de familie?

Wout: Mijn ouders hadden op hun 74ste niet verwacht 
dat er nog een kleinkind zou komen. Ze waren heel 
verbaasd, maar ook fier. Net als mijn twee broers Ru-
ben en Jan. Ruben, de jongste, is Aimées peter. Ik ben 
ook peter van een van zijn dochters. Jan was al peter, de 
taken zijn mooi verdeeld. 
Natassia: De twee broers van Wout hebben elk drie 
kinderen, één jongen en verder allemaal meisjes. Zij 
staan te popelen om eens te babysitten. Net als mijn 
zus, Aimées meter.

Komt er eigenlijk nog gezinsuitbreiding?

Wout: Natassia is er al over bezig… (lacht)

Natassia: Het was zo’n fijne zwangerschap en vlotte 
bevalling, dat ik gerust nog een tweede wil. Ik droomde 
altijd van twee kinderen.
Wout: Misschien ben ik plots niet meer vruchtbaar, 
hé (lacht). Als er een tweede komt, dan liefst wel snel, 
zodat er niet te veel leeftijdsverschil is met Aimée.  

En staat een huwelijk nog op de planning?

Wout: Die vraag stelt Natassia me ook voortdu-
rend (lacht). We zien wel. Ik heb al een huwelijk meege-

maakt, ik weet wat het is, maar ik begrijp dat Natassia 
graag wil trouwen. Mocht het ooit aan de orde zijn, zal 
ik haar op gepaste wijze vragen, maar eerlijk gezegd 
ben ik niet zo’n romanticus op dat vlak. Vreemd eigen-
lijk, want mijn vader is een mooi voorbeeld. Hij geeft 
mijn moeder nog regelmatig bloemen. 
Natassia: Een kindje brengt ons dichter bij elkaar dan 
een huwelijk, maar ik wil zeker trouwen. Schrijf dat 
maar op (lacht)  
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‘Mijn oudste kinderen 
komen op bezoek wanneer 
we binnenkort in Frankrijk 
op vakantie zijn’

WOUT


