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Lieve lezer,

2014 is al een heel eind gevorderd wanneer dit tijdschrift in uw 
bus valt… maar het is nooit te laat om u allen mooie, vruchtbare en 
zonnige dagen te wensen, met een nieuwe blik  op elke mens die u 
ontmoet. 
Wie met een open blik begroet wordt, als was het de eerste keer, 
die wordt uniek, wordt kostbaar. Wij wensen u heel veel kostbare 
ontmoetingen toe met unieke  mensen!

Een uitgelezen moment om elkaar zo te begroeten en te ontmoeten 
is het jaarlijkse feest van Levensadem, waar we u alvast van harte 
op uitnodigen. 

Het feest gaat door op ZATERDAG 7 JUNI 2014  vanaf 11u  
in  de gebouwen van “Notre Dame des Champs”, Zeecrabbestraat 
44 in Ukkel.
We kijken er naar uit u allen te mogen verwelkomen!!

Veva en Jo en de hele ploeg van Levensadem en Souffle de Vie 
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Een cadeau… dat is veel meer dan een 
geldkwestie- ook al scheuren sommigen er 
misschien hun broek aan.  Een pakje geven 
of krijgen… heeft dat ook niet iets te maken 
met … menselijke waardigheid? 
Telkens wanneer we bij Levensadem de 
geboorte van een baby vernemen, sturen 
we een geschenkje naar de moeder.  Enkele 
dagen geleden kregen we telefoon van een 
jonge moeder, pas thuis van het moederhuis. 
Ze wilde ons bedanken. Ze is zonder 
papieren en woont samen met vele anderen 
in een te krappe woning. Ze had van ons wel 
het nodige gerief voor de baby gekregen, 
maar dit kleine pakje, dat de postbode haar 
kwam overhandigen op naam van haar 
baby… was een ”onverwachte ster”, die plots 
begon te stralen in de donkere nacht. 
Haar zoon was “iemand”, en niet alleen 
maar voor haar.

Een pakje krijgen betekent 
dat je erkend wordt, 
dat je voor iemand belangrijk bent, 
dat je simpelweg….bestaat .

De pakjes die we opsturen na een geboorte 
hebben nog meer betekenis. Meestal zijn ze 
door jonge leerlingen van het Lycée Français  
gekocht en ingepakt in een transparant 
cadeaupapiertje.  Het helpt hen meer 
concreet  na te denken over de betekenis 
van het leven, van mensen, van God, terwijl 
ze zich voorbereiden op hun vormsel. 
Deze jongeren houden ervan hun pakje op 
een heel persoonlijke manier te versieren, 
met een woordje van welkom erbij, een 
tekening, een handtekening. Zij ook willen 
graag persoonlijk zijn en niet anoniem, 
de kilte doorbreken van ergens een pakje 
dat gekocht is zonder te weten voor wie: 
zomaar, zonder eigenbelang.
Belangeloosheid  en menselijke 
waardigheid…. Er is een verband tuissen 
beide. 

Heeft menselijke waardigheid niet een 
of andere vorm van relatie nodig –hoe 
miniem ook-  om zich te manifesteren?..

Cadeau
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Op 29 november 2013 organiseerde 
Levensadem weer een dag 
“speelgoedwinkel zonder geld”. 
75 ouders, alleen of samen, en enkele 
grootouders, kwamen gratis speelgoed 
kiezen voor hun kinderen of kleinkinderen. 
Ongeveer 300 kinderen zijn zo verwend. 
Uiteraard is het ecologische aspect van 
hergebruik van speelgoed hier belangrijk, 
maar ook het menselijke, educatieve en 
relationele aspect zijn niet te onderschatten. 

Elke gast wordt onthaald door een 
vrijwilliger/ster, die samen met hem of haar 
de ronde doet van “de winkel”, opgezet in 
een grote zaal, die we voor de gelegenheid 
gratis mogen huren. Het rustig rondkijken 
biedt de gelegenheid om vragen te stellen. 
Voor wie is het speelgoed bestemd? Hoe oud 
is je kind? Wat zijn zijn gewoonten? Waar 
speelt het graag mee ?,…  Welke dromen 
koesteren de ouders voor hun kind?  Het 
rustig flaneren geeft ook de kans om nieuwe 
ideeën op te doen: waarom eens geen 

gezelschapsspel kiezen of iets om buiten 
mee te spelen? Waarom niet eens buiten 
het platgetreden pad treden van video- of 
computerspelletjes? Het is geweldig het 
enthousiasme, goed humeur en de nieuwe 
verwachtingen in de ogen van de ouders te 
mogen zien oplichten. Even de tijd nemen 
om de gebruiksaanwijzing te lezen en samen 
te lachen als je je inbeeldt hoe de hele familie 
samen aan het spelen is  rond de tafel. 

Ik denk aan een vader die vol zorg is om één 
van zijn kinderen. Hij gaat pas naar school 
en men heeft een motorische achterstand 
ontdekt. “Hebt u educatief speelgoed dat mij 
kan helpen om hem de getallen aan te leren? Ik 
zou hem zo graag helpen om zijn achterstand 
in te halen, of tenminste de gevolgen ervan te 
verkleinen”, vraagt hij bezorgd.

Een toekomstige moeder vraagt zich af 
vanaf wanneer haar kind met dit of dat 
speelgoed zal kunnen spelen en welk 
speelgoed geschikt is om haar baby van in 
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het prille begin te stimuleren.  
Ouders van een gezin van 6 komen met ons 
praten: ze zoeken iets leuks om allemaal 
samen te kunnen doen, van de jongste tot 
de oudste.

Daar roept een jonge vrouw haar blijdschap 
uit: ze heeft een boekje met Nederlandse 
woordjes gevonden. Precies wat ze zocht om 
haar kinderen te helpen met de studie van 
het Nederlands. 

Het plezier van het ontdekken, de 
vreugde om het aan iemand anders door 
te kunnen geven.

En vooral: elke ouder keert terug met 
minstens één stuk speelgoed voor zijn 
kinderen, met liefde en tederheid  gekozen 
en met een diep verlangen om de ander blij 
te maken. Ouders hebben niet zozeer iets 
gekregen om te “consumeren”, als wel iets 
om op hun beurt te geven: een gevoel van 
waardigheid…

Elke ouder krijgt de mogelijkheid 
om gelukkig te maken, om de relatie te 
hernieuwen of te verbeteren.  Door iets te 
krijgen om het weer te kunnen wegschenken 
erkent elke ouder de menselijke waardigheid 
van de ander en van zichzelf.

Onlangs las ik in een wachtzaal 
volgende passage uit de brochure “Geweten 
en vrijheid”: “Het is noodzakelijk dat alle 

naties en volkeren doortastend optreden en een 
nieuwe openheid van geest vertonen om invloed 
te kunnen uitoefenen op veranderingen, om 
een tegelijk globale en gedetailleerde visie te 
hebben op de zaken. Maar altijd moeten ze 
zich concentreren op de essentie: dit  duidelijk 
en onveranderlijk principe: elke mens moet 
waardig behandeld worden.” 

“Vergeet niet”, ging het artikel 
voort, “dat we hier allemaal een rol in 
spelen: de internationale organisaties, 
de universiteiten, de NGO’s,de  religies 
en  Kerken, de naties, de families en alle 
burgers… “ (Liviu OLTEANU)

En alle burgers…

Het hangt van elk van ons af of de 
ander, of elke ander, het  fundamenteel 
geschenk krijgt van respect voor zijn of haar 
menselijke waardigheid. Het is een cadeau 
dat niets kost, waar je niet voor in de rij 
hoeft te staan in de winkel. Ingepakt door 
je blik, een handdruk, kan het elk moment 
doorgegeven worden, zelfs door de armsten 
der armen.

Aan wie ga je vandaag en morgen 
dat prachtig geschenk geven dat hij of 
zij zijn menselijke waardigheid mag 
ontdekken?

Micheline.
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“Een dinsdag gelijk een andere… maar niet 
voor mi,j want ik ging naar het ziekenhuis,  
samen met mijn nichtje van 14 die zwanger 
was.

Het “geheime” nieuws had ons zaterdag 
bereikt en het was een schok. Diezelfde dag 
nog had ik opnieuw contact met mijn nicht 
om te vragen hoe het met haar ging. Ze 
vertelde me niet veel, alleen dat ze dinsdag 
met haar moeder naar het ziekenhuis 
moest gaan, dat ze bang was en dat ze 
zelfs liever zonder haar moeder zou gaan. 
Ik stelde haar toen voor om mee te gaan, en 
de school voor één keer te brossen (één keer 
kan geen kwaad). 

“Ik heb een afspraak met een psycholoog of 
zoiets, en daarna met een gynaecoloog” had 
ze mij gezegd. 

Een dame ontvangt ons op de eerste 
afspraak. Eerste verrassing voor mij: ze laat 
haar moeder en mij mee binnen, zonder 
mijn nichtje zelfs te vragen of ze dat wel wil. 
“Maak je niet druk, denk ik, ze zal ons straks 
wel buiten sturen”.  Niet dus! Gedurende 
de 10 minuten (TIEN MINUTEN!!!) die 
het gesprek heeft geduurd met de sociaal 
assistente (want dat was haar functie) 
waren wij er heel de tijd bij. Misschien om de 

simpele reden dat ze als Nederlandstalige  
maar matig Frans sprak (in het begin diende 
ik zelfs als tolk).

Niets aan te doen, soms maken we 
nu eenmaal onkiese dingen mee. Jammer 
genoeg vond ik de rest van het gesprek even 
schokkend.

De assistente vroeg mijn nicht: “Jij wil 
een abortus zeker, denk ik?” Ze antwoordde 
instemmend.  “Is het omdat je bang bent?”(nu 
wordt het dan toch interessant, dacht ik 
in mijn onschuld). Mijn nicht antwoordde 
eenvoudig” ja”, en dat het met de school en 
zo toch sowieso onmogelijk was. 

“Goed,  antwoordde de dame… GOED?! 
Het antwoord van mijn nicht was natuurlijk 
wel zinnig .. maar mijn nicht bekende net 
dat ze bang was en men heeft haar zelfs 
geen verdere vragen meer gesteld! Was 
ze gegeneerd omdat ik erbij was of haar 
moeder? Men heeft haar zelfs niet gezegd 
dat ze in ieder geval tijdens de vakantie 
zou bevallen?? Dat er andere oplossingen 
mogelijk zijn?? Zelf zou ik niet eens geweten 
hebben dat er bvb centra bestaan voor 
tienermoeders, als mijn moeder het mij niet 
verteld had.

Of dacht ze dat dit de taak was 
van de moeder? Laat me niet lachen! De 
assistente moet toch gezien hebben dat 
haar moeder met moeite kon stappen, dat 
ze op haar dochter moest steunen. Ze moet 
ook opgemerkt hebben dat ze tijdens het 
gesprek enkel knikte wanneer haar dochter 
het zei, en haar bekeek met een verwilderde 
en geteisterde blik. Maar goed, de dame is 
hier niet op ingegaan en evenmin heeft ze 
gevraagd om mijn nicht alleen te spreken.

eeN doodgewoNe diNsdag 

GeTuIGeNIs
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En de rol van haar vader dan? Die 

speelt zeker niet mee want mijn nicht 
heeft duidelijk gesteld dat ze niet wilde dat 
haar vader op de hoogte was (ik laat het 
aan u over te raden of de assistente heeft 
geprobeerd om meer te weten te komen 
hierover). 

Ze heeft wel gevraagd of haar vriend 
akkoord ging, wat volgens mijn nicht het 
geval was, en hoe oud hij was (16 jaar).

Laten we dus overgaan naar wat dan 
werkelijk tijd heeft gevraagd ( gedurende die 
10 minuten, weet je nog?) Op welke wijze 
moet de abortus gebeuren? De dame gaf 
wat wazige uitleg over de abortuspil maar 
zei dat dit 2 dagen duurde en dus niet erg 
praktisch was als haar vader niets mocht 
weten. Ze gaf dan uitleg over de “klassieke” 
manier maar raadde een volledige verdoving 
aan, “gezien je leeftijd toch!”

 Ze vroeg mijn tante:
“Je gaat toch akkoord om de toelating 

voor algemene verdoving te tekenen? Dat 
is beter.”  Mijn tante antwoordde met 
een hoofdknik nadat mijn nicht haar heel 
nadrukkelijk had aangekeken (het was zij 
toch die moest tekenen!)

Dan zegt ze dat we nu afspraak 
hebben met de gynaecologe, dat ze haar zal 
verwittigen dat het om de eerste afspraak 
gaat en dat we de echo niet willen zien (bah, 
ja, vermits er zelfs niet gesproken is over de 
mogelijkheid om het niet te doen … als het 
tenminste niet te laat is, daarom de echo 
dus).

De dokter ontvangt ons, weer alle drie 
te samen. Ze noteert de basisgegevens en 
stelt dan voor de echo te nemen. Ik stel voor 
naar buiten te gaan. 5 minuten later mogen 
we weer binnen en de foto zien (ah goed?! 
Persoonlijk vond ik dat niet slecht)

Het resultaat: een klein bolletje… 

(heel klein… 4 weken). De dokter legt uit 
dat het nog te vroeg is voor de klassieke 
manier maar ze raadt ons toch aan niet te 
wachten. Mijn nicht moet gewoon naar een 
centrum gaan, daar geven ze haar een pil 
en ‘s anderendaags moet ze dan terugkeren 
voor de miskraam. 

“Maak je geen zorgen over je vader, hij 
komt het niet te weten. Je zegt hem gewoon 
dat het je regels zijn, want je gaat bloed 
verliezen.”

“Deze afspraak”, zegt ze, “telt als de 
eerste” Met andere woorden: mijn nicht belde 
best die dag zelf naar een abortuscentrum 
vermits ze 6 dagen zou moeten wachten op 
de “ 2e afspraak”. 

Voilà, bedankt, tot ziens.

Als zelfs de professionelen het niet 
doen, is het dan mijn taak om met mijn 
nicht te praten? Ik, 17, zonder enige 
ervaring in een dergelijke situatie?

Deze gesprekken hebben me geschokt, 
maken me opstandig…

Ik had iets helemaal anders verwacht. Ik 
had mijn schoolboeken meegenomen want 
ik had me in mijn naïviteit voorgesteld dat 
mijn nicht een (tamelijk lang) privégesprek 
zou hebben.  Ik kon het me niet anders 
voorstellen! Hoe komt het dat men een 
jong meisje in haar situatie niet probeert 
te helpen op emotioneel of psychologisch 
gebied? Waarom enkel fysische hulp (als het 
tenminste “hulp” is). En dan nog na haar 
ontmoet te hebben samen met haar moeder, 
na haar angst te hebben gehoord,… Men 
legt haar uit hoe de abortus zal gebeuren 
maar zelfs niet wat het betekent. Men 
schrijft haar de pil voor maar geen enkele 
psychologische steun? Wel, neen. Dank u, tot 
ziens … en tot binnenkort misschien?! …

DM

getuigenis
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 Het getuigenis van dM (we 
respecteren haar wens anoniem te blijven) 
wekt in mij een heleboel gevoelens en 
vragen op. 

eerst en vooral ben ik onder de indruk 
van de rijpheid van dM. Ze kan haar 
eigen gevoelens opzij zetten en is in 
staat de situatie te doorzien, voorbij de 
feiten en de schijn. Ze gaat recht naar 
de kern: het leed van haar nicht en het 
belang om op lange termijn te handelen, 
voorbij de schijn … heel juist, “voorbij 
de uiterlijke schijn”.

  
Haar inlevingsvermogen 
en haar gevoel voor 
respect nodigen ons uit 
haar te volgen. Heeft ze 
zelf niet de eerste stap 
gezet door het zwangere 
meisje en haar moeder 

naar het ziekenhuis te vergezellen?

De uiterlijke schijn blijkt hier in wat er 
maar verschijnt  van de situatie van een 
jong meisje van 14, dat zwanger is en 
nadien een abortus zal krijgen.

Natuurlijk is de eerste, normale reflex: 
”Uiteraard is het beter het kind van dit 
meisje van 14 te aborteren”. We proberen 
al meteen de verwarring die deze situatie 
veroorzaakt, weg te redeneren.  “Een 
moeder van 14, dat is niet normaal, dat 
gaat niet, dat zal niet goed komen”.
Het probleem “elimineren” door een 
abortus is natuurlijk de eerste instinctieve 
reactie,typisch tegenover gelijk welk 
lijden dat ons overkomt. De uitroep 
“neen, dat kan niet” is een reactie die we 

allemaal kennen wanneer pijnlijk nieuws 
ons verrast. 
Maar als we bij die eerste reactie blijven, 
kan het natuurlijke en essentiële proces 
om het leed te verwerken jammer genoeg 
niet verder gaan. De abortus van het 
kind van dit meisje brengt helemaal 
geen oplossing voor haar affectieve en 
familiale noden. Integendeel, het echte 
reële probleem, dat ze uitspreekt tijdens 
het gesprek van 10 minuten wordt nog 
meer verborgen: haar eenzaamheid in de 
relatie met haar ouders en in de relatie met 
de vader van het kind. Een eenzaamheid 
die nog zal toenemen, o.a. door de leugen 
die haar zal vervreemden van haar vader 
en door de afwezigheid van haar partner. 
Dat hij niet aanwezig zal zijn bij de 
abortus ontneemt hem nog meer de kans 
om verantwoordelijkheid op te nemen 
voor de gevolgen van een daad die hij 
ontegensprekelijk en vrijwillig heeft 
gesteld toen hij betrekkingen had met zijn 
vriendinnetje. 

Al meer dan eens hebben we jonge 
zwangere meisjes mogen begeleiden op 
lange termijn en mogen helpen om hun 
toekomstig leven als volwassene uit te 
bouwen. Het feit dat ze hun kind hebben 
gehouden, heeft bepaalde situaties van 
verkrachting, van incest, van ernstige 
psychologische manipulatie ontmaskerd. 
Deze toekomstige moeders hebben zo 
kunnen ontsnappen aan geheimgehouden, 
destructieve levensomstandigheden en 
een nieuw leven kunnen beginnen in een 
betere affectieve,  psychologische en 
sociale context. 

Een abortus in dergelijke omstandigheden 
verbergt de achterliggende realiteit en 
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houdt de jongeren die er slachtoffer zijn 
gevangen met zware gevolgen.

Natuurlijk vragen dergelijke situaties een 
multidisciplinaire omkadering op lange 
termijn door gemotiveerde hulpverleners, 
die heel wat verder gaan dan wat DM in 
haar getuigenis beschrijft…
Men voelt zich zelfs “ver-ont-waardigd” 
dat er zo oppervlakkig gewerkt wordt 
in een universitair ziekenhuis door 
“professionele” gezondheidswerkers, 
die in theorie hoog gekwalificeerd zijn 
en in principe als missie hebben om 
zieken te verzorgen en te genezen en het 
lijden aan de wortel zelf aan te pakken. 
Zelfs een abortus, en zeker bij zo’n 
jong meisje, vraagt een alomvattende 
begeleiding die haar zou helpen in haar 
verdere ontwikkeling tot volwassene na 
de kwetsuren van de kindertijd te hebben 
verzorgd, vooral dan de affectieve 
kwetsuren.

Dit alles roept bij mij de vraag op: 
hoe moet je respect voor de menselijke 
waardigheid uitdrukken doorheen 
medische zorg ? Meer nog: hoe dat 
respect voor de menselijke waardigheid 
beleven in concrete daden die dat 
respect zichtbaar maken?

worden deze fundamentele vragen 
behandeld in onze universiteiten waar 
toekomstige zorgverleners worden 
gevormd? Hoe zullen zij morgen het 
beginnende leven dragen in hun handen, 
in hun macht, in hun …hart(?) en als het 
antwoord ja is, hoe worden die vragen dan 
behandeld? Zal de menselijke waardigheid 
nog belangrijk zijn als essentiële waarde?  
als een onaanraakbare “must”?...

dank je dM

Je moedige gebaren en woorden 
tonen een stoutmoedigheid die wij 
dikwijls missen. daardoor durven we 
niet verontwaardigd zijn over bvb een 
gebrek aan menselijkheid, daardoor 
durven we soms gewoon niet voor onze 
mening uitkomen.

Jouw jeugdige durf toont de moed 
waar onze westerse maatschappij 
dringend nood aan heeft, een moed die 
de fundamentele waardigheid van elke 
mens laat zien.

Micheline

getuigenis
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Mijn naam is sarah, ik ben 34. ik wil 
jullie vertellen over een ingrijpende ge-
beurtenis in mijn leven : 9 maand na de 
geboorte van mijn 2e kind, werd ik to-
taal onverwacht zwanger van een derde. 
Voor mij een hele schok, temeer omdat 
ik moeilijke bevallingen kende met  kei-
zersnede. Mijn dokter had me verwittigd 
dat er voldoende tijd moest zijn tussen 
de zwangerschappen, voor mijn gezond-
heid en omwille van de overlevingskan-
sen van het kind. 

Mijn man en ik hadden besloten de 
zwangerschap af te breken omwille van 
onze precaire familiale toestand. ik moest 
werken om een inkomen te hebben en 
de studies van mijn man te betalen. 

Maar de beslissing om een abortus 
te doen bracht veel onrust teweeg in mij. 
Het was de verschrikkelijkste beslissing 
die ik ooit had genomen en die ik eigen-
lijk nooit had willen nemen. Bovendien 
zoek ik in mijn dagelijks leven mijn relatie 
met god te verbeteren en dat strookte 
niet met die beslissing.  

Het was een strijd, diep in mij. ik 
wist niet wat te doen: abortus of de 
zwangerschap uitdragen. op een bepaald 
moment vroeg ik mijn man: “als je wil 
dat ik een abortus doe, laat het me dan 
vertellen aan een bevriende kloosterzus-
ter”. 

ik vertelde het haar en zij raadde me 
de abortus af. Maar ze vroeg me wel te 
gaan praten met een vereniging, genaamd 
“Levensadem”. 

ik heb Veva en Jo toen de eerste keer 
ontmoet en we hebben lang gepraat. Zij 
hebben me laten inzien dat een abortus 
geen goede beslissing was voor mij maar 
dat je goed moet nadenken vooraleer 
een beslissing te nemen. Na het gesprek 
hebben we samen gebeden. 

iets anders nog dat Jo zegde en dat 
mij diep heeft geraakt was het volgende: 
“op dit moment bidt de hele familie van 
Levensadem voor jou”. deze zin heeft 
mijn beslissing veranderd, ook al durfde 
ik het hen toen niet toe te geven. 

Terug thuis was ik kalm, in vrede. ik 
voelde me opgelucht en bevrijd van een 
zware last. 

ik heb mijn zwangerschap uitgedra-
gen en heb een zoontje gekregen, weer 
met keizersnede.  alles gaat goed nu, 
goddank.

Ps ik heb de naam sarah gekozen 
als schuilnaam

  

oeI! Alweer 
zwANGer…
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ik ben een vrouw van 40 en moeder van 
4 kinderen, waaronder a, mijn jongste schatje. 
de keuze voor dit kindje is niet evident geweest. 
en Veva en Jo van Levensadem zijn een enorme 
steun geweest voor mij in extreem moeilijke      
tijden, toen ik voor de hartverscheurende keuze 
stond om al of niet abortus te plegen...

ik kan niet in detail treden over het            
waarom en de redenen maar ik had een minnaar 
van wie ik veel hield; mijn man was van die relatie 
op de hoogte. we waren verliefd, zielsverwan-
ten, en hoewel het niet de bedoeling was,werd 
ik onverwacht zwanger...door een vlokkentest 
werd duidelijk dat de minnaar de vader was 
van dit 4e kindje...Mijn ziel was heel blij met dit 
nieuwe leven, maar mijn verstand begreep dat ik 
in een enorm moeilijke situatie zat...Mijn minnaar 
liet weten dat hij een abortus wou, ook voor mijn 
man leek dit toen de beste keuze...ik voelde me 
enorm verscheurd, en ging enkele dagen naar de 
abdij van orval om te mediteren en om de stilte 
op me te laten inwerken. daar vond ik een fol-
der van Levensadem en ik belde hen. Het ges-
prek met hen voelde als een opluchting. ik voelde 
me eindelijk serieus genomen in mijn verlangen 
naar dit kind en mijn diepe wens om het te hou-
den, ongeacht de moeilijke omstandigheden...ik       
deelde mijn pijn en verscheurdheid met mijn 
minnaar maar het leidde er alleen maar toe dat 
hij meer en meer afstand nam, me onder druk 
zette om te aborteren en uiteindelijk de relatie 
ook verbrak omdat ik nog steeds twijfelde over 
een abortus...

Mijn man is heel liefdevol gebleken. Toen 
hij zag hoezeer ik hieronder leed, besloot hij dat 
hij niet kon eisen van mij dat ik een leven zou 
vernietigen dat ik zo sterk voelde in mezelf...we 
hadden trouwens ook samen een gesprek met 
Veva en Jo, waarin ze zonder oordeel naar ons 
luisterden en ons een hart onder de riem staken. 
steeds weer gaven ze geen enkele druk, enkel 
erkenning voor de aanwezige gevoelens en de 

onmacht...

ik bleef twijfelen, er was een enorm conflict 
tussen mijn verstand en mijn hart...Het kindje 
in mij had een enorme levenskracht, die ik kon 
voelen. Veva steunde me, ik belde regelmatig met 
haar en ze liet me voelen dat wat ik in mijn hart 
voelde een belangrijke raadgever was...op de ui-
terste abortusdatum was ik met mijn minnaar in 
de abortuskliniek. ik had eigenlijk ‘s morgens al 
besloten dat ik niet wou aborteren, maar wou 
hem dat ter plekke laten weten. Mijn man had 
dezelfde morgen gezegd dat ik niets tegen mijn 
zin mocht doen, ook al zou de minnaar druk       
uitoefenen...

ik liet de gynaecoloog van de abortuskliniek 
weten dat ik het niet kon en dat we het kind 
in mijn gezin zouden grootbrengen. Met mijn ex-
minnaar ging ik nog uit eten. Hij was in de war 
en zei me hoe dan ook van het kind te zullen 
houden. dezelfde avond verbrak hij echter alle 
contact. 

de zwangerschap was emotioneel zwaar. 
Regelmatig belde ik Veva, die me moed gaf, luis-
terde, mijn keuze voor het leven honoreerde...
Het heeft me erg geholpen.

ondertussen is ons engeltje geboren en 
hij is een stralend kindje, vol levenslust, kern-
gezond en zeer geliefd door het hele gezin. Mijn 
man heeft hem geadopteerd als zijn eigen kin-
dje en alles gaat heel goed. Met mijn minnaar is 
er zo goed als geen contact. de toekomst moet           
uitwijzen hoe we met de waarheid gaan omgaan 
t.o.v. onze kinderen, en ik geloof in een construc-
tieve toekomst, ook naar de biologische vader 
toe. ik ben Levensadem zeer dankbaar voor alle 
steun en vooral voor het niet-oordelen over 
de niet-evidente keuze die ik hier heb gemaakt.

N.  

“eeN eNorm coNflIcT TusseN 

mIjN versTANd eN mIjN hArT...”
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dit getuigenis komt van onze 
afdeling in Namen, al een goed jaar 
aan het werk, na een specifieke 
opleiding te hebben gekregen.

“Een beetje koorts, mijn borsten zijn 
gezwollen, en ’s morgens misselijk… geen 
twijfel, ik ben zwanger!
Twee tests (je weet maar nooit) bevestigen 
de zwangerschap. Wat nu?
Eerste gedachte: hoe ga ik het aan mijn 
vriend vertellen?
Tweede stap: mijn moeder verwittigen en 
enkele vrienden…

 Een paar maand later sta ik er alleen voor..
Mijn moeder heeft gelukkig het nieuws goed 
opgenomen (ik heb geluk gehad) en helpt 
me alles klaar te maken om mijn zoontje te 
verwelkomen.

Maar ik moet allerlei stappen ondernemen: 
een crèche zoeken, me in een school dichter 
in de buurt inschrijven, omgaan 
met de medische complicaties 
van de zwangerschap, het 
hoofd bieden aan de vele ruzies 
met mijn moeder, gemotiveerd 
en moedig blijven na de pijnlijke 
breuk enz. 
Kortom ik voelde me overstelpt 
en ging naar een psycholoog in 
een centrum. Hij informeerde 
mij over het bestaan van 
Levensadem en van centra 
voor gezinsondersteuning.

Levensadem gaf me morele en materiële 
steun. Ik kreeg ook een “peetgezin”, dat 
me heeft onthaald, naar me luisterde en 
bemoedigde. 

Het deed me deugd dat er mensen waakten 
over de toekomstige moeder die ik was, 
in tegenstelling tot de velen die enkel de 
zwangerschap opmerkten.

Heel het team heeft zich aan mijn ritme 
aangepast, wat voor mij heel belangrijk is 
want ik heb de neiging niet snel te reageren.
Tijdens de bevalling en nu nog heeft 
Levensadem me geholpen om een “bijna 
perfecte”moeder te worden, of liever “de 
beste mama” voor mijn zoontje…

.                                           s...    

eeN “BIjNA 
PerfecTe “mAmA’

illustratie.
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Sinds mijn 15 jaar heb ik heel slechte 
ervaringen gehad  door seksuele uitbuiting 
in Cameroun. Daardoor heb ik verscheidene 
abortussen moeten ondergaan.
Ik heb me geweerd zo goed als ik kon en 
uiteindelijk ben ik kunnen ontsnappen uit de 
handen van de mensenhandelaars. Eens in 
Europa was ik er heel slecht aan toe op alle 
vlakken. Ik was ook wanhopig, opgesloten in 
mezelf.

Dankzij de hulp van verschillende 
verenigingen, waaronder Levensadem, ben ik 
langzaamaan terug recht gekropen. Ik kreeg 
psychische en fysische verzorging, werd 
menselijk ook goed omringd. Ik ben ook 
een Emmaüsweg begonnen met Jacques en 
Micheline van Levensadem. 

Ik was als een lam zonder herder. In het 
begin had ik vertrouwen in niemand, ook 
niet in mezelf. Langzamerhand heb ik 
geprobeerd de valse bescherming die erin 
bestond mezelf op te sluiten los te laten. 

Dit heeft me geholpen: elke morgen, als ik 
wakker werd, las ik het woord uit de bijbel 
dat ik kreeg bij elke ontmoeting tijdens de 
Emmaüsweg.  Deze zinnen vertelden over 
de weldaden van de Heer: zieken genezen, 
ons leiden op de weg enz.
Deze woorden deden me geleidelijk aan 
beseffen dat ik een volwaardige vrouw ben, 
die rechtop mag staan.

Ik ben niet meer beschaamd: het is niet meer 
nodig me op te sluiten. Wat mijn pijn betreft, 
nl al wat ik in Afrika heb meegemaakt, en 
het verlies van mijn kinderen door abortus, 
heb ik begrepen dat de Heer mij nooit heeft 
losgelaten of verlaten. Ik heb geen angst of 

schrik wat dat betreft.

Het is alsof ik in mijn leven het verhaal heb 
meegemaakt  van het kleine meisje dat ging 
sterven. Jezus neemt haar bij de hand en 
zegt haar: 

“Talitha  koum,  wat  betekent: 
meisje, ik zeg je: sta op” (mc5,41).

Ik mag besluiten dat Jezus ook voor mij 
gestorven is en dat ik in Hem leef en Hij in 
mij. Vroeger dacht ik dat ik niets anders kon 
doen dan mijn lichaam verkopen, omdat ik 
niet gestudeerd had. 

Nu ik mijn verhaal schrijf, zie ik dat het niet 
waar is: ik kan getuigen en mijn getuigenis 
kan leven geven en hoop brengen. 
Dat doet mij weer rechtop staan en dat kan 
ook anderen doen rechtkomen, zo groeit 
mijn hoop ook. 
Ik zou graag anderen helpen nu, misschien 
in een vluchtelingenkamp?...

Many.

ik HeB MiJN MeNseLiJke 

waaRdigHeid TeRuggeVoNdeN.
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in juni 2013 konden we eindelijk terug 
naar goma om met eigen ogen de 
vooruitgang ter plaatse te ontdekken. we 
hebben ook de vorming post-abortus en 
post-miskraam kunnen verder zetten.

de verkiezingen gevolgd door de 
gevechten, hebben ons verhinderd terug 
te gaan in 2012 en de contacten via mail 
of telefoon waren heel onregelmatig.  

Ter plaatse aangekomen hebben we 
verschillende dingen vastgesteld: er was 
een sfeer van angst, van droefheid maar 
gemengd met een koppige wil om uit 
de miserie te geraken, zich niet te laten 
gaan, om te roeien met de riemen die 
men had. 

goed humeur en plantrekkerij: het zijn 2 
kenmerken van de plaatselijke bevolking 
die komen bovendrijven uit het puin, 
achtergelaten door een geniepige en 
uitputtende guerilla, die al zo lang aan de 
gang is in de omgeving van goma. 
in de stad zelf zijn de Ngo’s vertrokken 

wegens onveilig. Zo zijn er heel wat 
mensen werkloos geworden. Hierdoor 
groeit de armoede nog en het gevoel 
achtergelaten te worden. 

Maar wat Levensadem betreft, zijn 2 
antennes met moed en vastberadenheid 
volop aan het werk. Toen we aankwamen 
kregen we een degelijk verslag van de 
verschillende oproepen, de geboden hulp, 
het aantal bidders, de eucharistievieringen 
voor wie een kind verloor tijdens de 
zwangerschap. 

de manier van werken is ginder totaal 
anders. Hier in België is Levenadem niet 
gebonden aan religieuze, filosofische 
of politieke opvattingen. in goma 
daarentegen is de werking ingebed in 
een beperkt geografisch gebied, nl. dat 

goMa: 
VooRuiT aLLeMaaL!!

GomA
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van een parochie, één van de weinige 
nog overgebleven stabiele structuren in 
het land. 
goma telt ongeveer 1 miljoen inwoners. 
er zijn 8 parochies. Praktisch elk gezin 
heeft er minstens één kind verloren 
voor de geboorte. de zwangerschappen 
worden ginder niet opgevolgd zoals hier 
en miskramen komen veelvuldig voor. 
Het verblijf in een ziekenhuis is ook 
totaal anders dan hier. een patiënt moet 
op voorhand betalen en de familie of 
vrienden moeten zorgen voor eten en 
medicatie. Het gebeurt dan ook vaak 
dat men thuis een kind verliest door 
miskraam of abortus. 

de allereerste oproep bij één van de 
antennes kwam van een vrouw die 10 
miskramen had gehad. deze dame was 
wanhopig en vroeg hulp, vooral in de 
vorm van morele steun. (inderdaad, 
vrouwen die onvruchtbaar lijken 
worden verstoten. Ze hebben al zoveel 
persoonlijk leed en moeten daarbovenop 
de blik van hun omgeving verduren die 
hen dikwijls beschuldigt van hekserij).
een steungezin uit haar buurt heeft zich 
voor haar ingezet en is met haar een 
nauwe vriendschapsband aangegaan, zó 
belangrijk om in die omstandigheden 
opnieuw wat menselijke waardigheid 
te vinden. een tijdje later wordt die 
vrouw opnieuw zwanger. Ze denkt dat 
het opnieuw een miskraam wordt. Het 
steungezin intensifieert de relatie, het 
gebed en organiseert een netwerk rond 
haar, Regelmatig krijgt de moeder die 
moet rusten, thuis bezoek en hulp. Tot 
verbazing van iedereen heeft die vrouw 
haar zwangerschap kunnen uitdragen en 
een gezond kind op de wereld gezet!
een echte ommekeer was het en 
een grote bemoediging voor de 
verantwoordelijken van de antenne, 
en voor al wie deze moeder mee 
heeft ondersteund: peetgezin, bidders, 
vrijwilligers. 

Twee andere antennes maken zich op en 
we hebben de vorming van begeleiders 
van een emmaüsweg verder gezet maar 
nog niet kunnen afwerken. de vorming is 
nogal degelijk op medisch, psychologisch 

en spiritueel gebied. 
we zouden graag de volgende maanden 
terugkeren maar hangen volledig af van 
giften om de reis te bekostigen.

 in juni hebben we een goede laptop 
kunnen meebrengen met een degelijke  
batterij om de veelvuldige stroompannes 
aan te kunnen. Zo kunnen we via 
het internet gemakkelijker contact 
houden met alphonse Mpabanzi, de 
verantwoordelijke coördinator van 

Levensadem ter plaatse.
elke maand brengt alphonse de 
verschillende verantwoordelijken 
samen om ervaringen uit te wisselen 
en vorming te krijgen, net zoals dat hier 
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in België gebeurt. elke maand brengt hij 
ook een bezoek aan elke antenne om 
het werk ter plaatse te bekijken, en de 
verantwoordelijken te ondersteunen of 
raad te geven.  Hij organiseert ook samen 
met de priesters de eucharistievieringen 
voor wie een kind verloor tijdens de 
zwangerschap. die vieringen verzamelen 
heel veel parochianen. Je moet goed 
op tijd  komen om een zitplaatsje te 
bemachtigen!

samen met de verantwoordelijken geeft  
alphonse ook de gelegenheid om op 
verschillende plaatsen in goma  alle 
onderrichtingen die we de laatste 4 jaar 
hebben gegeven te beluisteren en te 
herbeluisteren. 
Zo draagt hij bij tot het trage proces 
van mentaliteitsverandering, vanuit 
bijvoorbeeld een betere medische kennis 
van zwangerschap. 
Nooit zal ik het betraande gezicht 
vergeten van die oude man van 60, die 
in het boek “Naître” de foto’s bekeek  
van de ontwikkeling van een embryo en 

foetus; een echte revelatie voor deze 
grootvader. 

en  vandaag  nog  een 
telefoontje vanuit Goma: 

“De oorlog is hier gedaan. 
Wanneer komen jullie?...”

indien u ons wil helpen om de volgende 
reis naar goma te financieren, kan u 
een storting doen op de rekening: 
“souffle de Vie goma”, 
Be76 0688 9069 9695.
en wenst u een fiscaal attest, dan kan 
u storten op Caritas 
Be14 3100 7989 8683 met vermelding 
“Levensadem goMa)
alvast van harte dank

(Nvdr: intusen weten we dat Jacques en 
Micheline in maart opnieuw naar 
goma kunnen vertrekken).

Micheline et Jacques PHILIPPE.
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“Tussen iets en niets
Ben je
Ben je niet…”   

(uit een gedicht van B. spitz)

getuigenis na de viering  van december 
2013 in Boom

Begin juni werd mijn dochter zwanger van 
een tweeling.
Op 15 oktober werd in Gasthuisberg 
vastgesteld dat de tweeling leed aan het 
tweeling transfusiesyndroom.  Diezelfde 
avond nog zijn de bloedvaten  van de 
moederkoek met laser gescheiden.
Voor de kleinste heeft dit niet meer kunnen 
helpen, hij overleed daags nadien. Zijn 
broertje is gered en maakt het tot op heden 
goed. 
Wij gaan momenteel door een vreemde 
periode: vreugde en verdriet, leven en dood, 
zo dicht bij elkaar.
Ons kleintje zal verdwijnen op het ogenblik 
dat zijn broertje geboren wordt. 
Ik ben naar deze viering gekomen om 
symbolisch afscheid te nemen van het 
kleine ventje, omdat hij dat verdient en met 
de hoop mijn verdriet om hem te kunnen 
plaatsen.
En zo positief te kunnen uitkijken naar de 
geboorte, ofschoon zijn schaduw nooit ver 
weg zal zijn.

Luce
Moeder en grootmoeder.

volgende 
eucharistievieringen 
“Geboren in de 
eeuwigheid”:

dinsdag 1 april 2014 om 20u 
kerk st.Thomas van kantelberg, 
Brieversweg 336, sint-kruis-Brugge
Voorganger: Mgr. de kesel

dinsdag 8 april 2014 om 19.30u
tweetalige viering 
sint-Bernadettekerk, itterbeekselaan 
432 te anderlecht.  
Voorganger: Mgr. Léonard

Van harte welkom!!

“geBoReN iN de eeuwigHeid”

euchArIsTIevIerING
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Als we terugkijken naar 2013 zien we dat 
we heel wat hebben kunnen doen.
De hulp die we hebben geboden aan 
gezinnen, aan moeders, was heel verscheiden 
en aanzienlijk op alle niveaus. Veel vrouwen 
kregen de kans zich weer op te richten, 
de uitdaging van de zwangerschap op te 
nemen, en met kennis van zaken het hoofd 
te bieden aan de soms zware stormen in 
hun leven. 

Een voorbeeld: een moeder werd samen 
met haar zoon uit haar woonst gezet. 
We hebben voor hen een appartement 
gevonden van een gezin van Levensadem. 
Eerst hebben we de woning helemaal 
moeten opknappen: schilderen, loodgieterij, 
keuken, vloerbedekking, betegeling, meubels, 
huisraad, gordijnen… Dat was enkel 
mogelijk dankzij een gift van 2000 euro 
die alle kosten heeft gedekt op een paar 
tientallen euro’s na!
Als dat geen Voorzienigheid is!! Er is ook een 
heel team gevormd rond haar om haar te 
helpen zelfstandig te wonen.

Geloven, durven geloven in het onmogelijke, 
ook wanneer we het eind van de tunnel niet 
zien.

Geloven dat we iemand een waardige 
en duurzame oplossing zullen kunnen 
voorstellen. 

Geloven dat een instelling, het OCMW, 
een werkgever,… waarheen we mensen 
verwijzen, inhaken op de ketting van 
solidariteit. 
Geloven dat de vrouw die naar ons toekomt, 
uitgeblust, wanhopig na haar miskraam of 
abortus, zich zal kunnen oprichten, de kans 
zal grijpen om begeleiding aan te nemen 
om nieuwe levensvreugde te vinden, nieuw 
Leven. 

Geloven dat enkele dagen in Pesche de rust 
zal herstellen in een gezin, in een koppel en 
bij de kinderen.

Geloven dat we op het einde van de maand 
de lonen zullen kunnen betalen van de 3 
loontrekkenden van Levensadem na eerst 
financiële hulp te hebben gegeven aan 
sommige moeders en de openstaande  
facturen te hebben betaald! Een uitdaging 
die meer en meer voorkomt: “Zullen we het 
einde van de maand halen?”

We durven geloven dat Levensadem altijd 
de financiële klippen zal kunnen omzeilen, 
de inzet is te belangrijk in deze wereld waar 
de cultuur van de dood heerst. 

We kunnen de uitdaging enkel aan samen 
met jullie en alle mensen in jullie omgeving 
die door jullie aangesproken worden. Help 
ons meer sponsors te vinden!!!

Hartelijk dank aan al wie ons steunt met zo 
veel vrijgevigheid, soms al jaren lang.

Jacques

durveN GeloveN dAT…
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als jullie akkoord gaan om eens per maand 
die 5 euro niet voor uzelf uit te geven maar 
aan Levensadem te schenken, dan kunnen wij 
zonder problemen moeders en gezinnen in 
nood op een heel concrete manier verder 
helpen, en onze hulp nog uitbreiden. 

5 euro per maand kan helpen om een leven 
redden, 5 euro per maand kan een vrouw, 
die wanhopig is om het verlies van haar kind, 
helpen om weer rechtop te staan. 5 euro per 
maand helpt ons concrete hulp te bieden aan 
een gezin in nood. 

geef dus vandaag nog aan je bank een 
doorlopende opdracht ten voordele van 
Levensadem.  Van harte dank, ook aan allen die 
ons nu al trouw, soms al jaren aan een stuk, 

Lieve vrienden

Velen onder jullie hebben al gereageerd op onze 
vraag om maandelijks 5 euro te storten ten 
voordele van de moeders van Levensadem en we 
zijn jullie daar zeer dankbaar voor.
inderdaad, wat betekent 5 euro en hoe dikwijls 
geven we niet 5 euro uit zonder er verder bij na 
te denken?

5 euro is ongeveer de prijs van
 
•  een pakje sigaretten
•  een fles wijn
•  2 koffies of pintjes in een café
•  2 hamburgers bij Quick
•  1 of 2 weekbladen…

eeN sTukje BewusTwordING

DOORLOPENDE OPDRACHT

Rekeningnummer van de opdrachtgever:

Naam:

Straat + nr. + busnr.:

Postnummer:     Gemeente

Bedrag:

          Periodiciteit:                           maandelijks  O              tweemaandelijks  O             driemaandelijks  O
Data:                Gelieve de overschrijving uit te voeren telkens de …………  van de maand.

   Eerste verrichting op ……./………/…………

Rekeningnummer van de begunstigde: kruis één van de mogelijkheden aan  a.u.b.

 O   zonder fiscaal attest:  BE29  0682 0636 1564  van Levensadem vzw, De Frélaan 204, 1180  Brussel

O   met fiscaal attest:   BE14 3100 7989 8683  van Caritas secours, Slachthuislaan  28, 1000 

Brussel

  in dit geval, mededeling toevoegen:      «wenst project 155 te steunen»
Opgemaakt    te …………………                                                          op (datum) …………………..
Handtekening



Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
info@levensadem.be 

Antenne nationale
et provinces francophones
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
info@souffledevie.be

Antenne de Bruxelles
Ch. et Gh. FREY
Avenue de la Chapelle, 25
1200 Woluwé-St.-Lambert
02/772.28.38
bruxelles@souffledevie.be

Antenne de Namur
D. et C. SCHWARTZ
Rue de la Chapelle, 26
5000 Namur
081/734.666
namur@souffledevie.be

Levensadem luistert, geeft informatie
en biedt hulp aan wie ongewenst of onverwacht  zwanger is.

Levensadem geeft persoonlijke begeleiding  aan wie een kindje 
verloor
tijdens de zwangerschap.

Meer informatie vind je op
www.levensadem.be of www.souffledevie.be
24 uur/24 uur

Er is veel te doen geweest rond het “Salon van het Testament”. Bent u betrokken bij deze 
problematiek en denkt u dat Levensadem een organisatie is die de moeite waard is: van 
harte dank om aan ons te denken en om er in uw omgeving over te praten. Alle informatie 
vindt u op www.testament.be.

Levensadem is ook weerhouden als “goed doel” op de site van Donorinfo.
Donorinfo is in 2005 gestart als een stichting voor openbaar nut voor donateurs die 
in vertrouwen één of meer “goede doelen” wensen te ondersteunen. Donorinfo wil hen 
duidelijke en betrouwbare informatie geven, transparant, onpartijdig en gratis. www.
donorinfo.be


