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Do zit lekker in haar vel op deze warmste dag van het jaar. 'Ik ben niet
misselijk. Het is fantastisch. Mijn allereerste baby en ik voel me
geweldig', zegt de zwangere zangeres tegen RTL Boulevard.
Het maakt de aanstaande moeder niet uit of ze een jongetje of meisje krijgt. 'Ik
weet nog niet wat het wordt, maar ik ben wel heel trots dat ik mijn kind in een
land als Nederland kan laten opgroeien. Het maakt me niet uit of het homo,
hetero, biseksueel of transgender is. Ik zal altijd van mijn kind houden', zegt
ze.
Vrijdagavond treedt Do op tijdens het concert Strijders voor de liefde in
Amsterdam. Bij dit concert hebben activisten een podium om hun persoonlijke
verhalen over de liefde te vertellen.
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