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Lieve lezer 
 
Deze keer hebt u een “tijdschrift-light” in handen… 
Door tijdsgebrek was het niet mogelijk een volwaardig tijdschrift met veel getuigenissen te 
maken.  Het is meer  een nieuwsbrief geworden, met foto’s en indrukken van het voorbije 
jaarlijkse feest in Ukkel , foto’s uit het vakantiecentrum L’Envie de Souffler in Pesche en de 
aankondiging van een aantal initiatieven in het najaar.  
 
Er is veel nood en veel miserie in de wereld en ook hier in België, en dikwijls voelen we ons 
heel klein en machteloos.  
Gelukkig gebeuren er ook heel mooie dingen!  
 
Een paar kleine fioretti: 
 

� Een moeder die 3 jaar na haar beslissing, genomen midden in grote moeilijkheden en 
problemen, heel trots haar dochter  komt tonen, een schat van een meisje met 2 
staartjes. 

 
� Een jong koppel dat kiest voor elkaar en voor hun kind zonder enige steun van familie 

of vrienden. 
 

� Mensen die geraakt zijn door getuigenissen in het tijdschrift, door het moedige 
verhaal en de nood van vrouwen en mannen, en zich spontaan aanbieden om mee te 
werken met Levensadem. 
 

� Vluchtelingen en mensen zonder papieren en zonder inkomen, zonder enige 
zekerheid , die zonder aarzelen kiezen voor het leven… 

 
Het moedigt ons aan om niet op te geven maar altijd verder te doen.  Luisteren naar een 
klacht per telefoon of mail,  een eindje mee op weg gaan en dan (moeten)  loslaten,  een 
hand reiken naar wie op muren botst en vertrouwen op het gebed van zovele bidders en 
bidsters op de achtergrond… dikwijls lijkt het niet veel,  slechts een klein briesje op de 
achtergrond van grote stormen… 
Een zachte wind, een adem van leven, de 
adem van God… soms zo zacht dat wij er 
niets van merken maar altijd aanwezig… 
 
God fluistert een woord en het ijs wordt 
weer zacht,   
Hij ademt erop en de stroom gaat verder.”  
(psalm 147B) 
  
De stroom van het leven gaat altijd verder 
 
 
Veva en Jo 
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FEEST 
 
Zaterdag 23 mei waren we weer met heel 
veel samen voor het jaarlijkse feest van 
Levensadem.  
De zon was van de partij, de kinderen 
konden naar hartenlust spelen in het park, 
springen op de springkastelen, knutselen in 
de verschillende workshops… 
 
 
 
 
 
 

 
Er was een grote kleding”winkel” waar de 
moeders gratis kleertjes konden uitkiezen 
voor hun kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Er waren workshops waarin moeders en 
vaders van Levensadem hun talenten lieten 
zien: juweeltjes maken, schminken, koken en 
bakken,… er was van alles te doen.  
 
 

 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
In de namiddag kwamen we samen voor een interreligieuze bezinning, met veel pakkende 
getuigenissen. Op het einde lieten we witte ballonnen op om de kindjes te gedenken, 
gestorven tijdens de zwangerschap.  
 
Een mooie dag was het, vol zon en vreugde, vol ontmoeting en leven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor jullie agenda:  
volgend jaar zal het feest doorgaan  

op de zaterdag vóór Pinksteren 14 mei 2016.  
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PESCHE 
 
De zomermaanden zijn het moment bij uitstek om een paar dagen of weken te komen 
uitblazen in Pesche. Wie er al geweest is, kent het vriendelijk onthaal van Jeannine en 
Marcel, de mooie tuin, de boerderijdieren, de moestuin, de rust en de schoonheid van de 
omgeving.  
 
Wie  nog nooit op bezoek of vakantie kwam in L’Envie de Souffler, het vakantie”domein” van 
Levensadem kunnen we alleen maar aanraden: KOM EN GENIET!  Er zijn 3 appartementen, 
en weldra 4. Er is altijd wel iets vrij!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GETUIGENIS 
 
In april dit jaar was het 25 jaar geleden dat de abortuswet werd aangenomen. Naar 
aanleiding van deze verjaardag wilde L. – na jaren aarzelen- haar verhaal vertellen in de 
hoop andere vrouwen met een groot verdriet na het verlies van hun kind te bemoedigen en 
te ondersteunen.  
Meer dan 40 jaar geleden was ze ongepland en ongewenst zwanger… 
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Dit getuigenis doe ik enkel uit dankbaarheid en in de hoop dat Jezus zelf op weg zal gaan en 
mensen bereiken die volop twijfelden of zullen twijfelen welke beslissing te nemen.  
Vanaf het allereerste begin wist ik dat ik in verwachting was. Maar ik was op een punt in mijn 
leven dat ik dat kindje geen toekomst kon geven. En toch verlangde ik ernaar, ik had altijd 
nog een tweeling gewenst.  
 
Elke dag was een innerlijk gevecht : willen en toch voelen dat ik het niet aankon. Dat heeft 
een 9-tal weken geduurd. Tot de bittere laatste dag toe, tot het moment dat ik in het 
abortuscentrum binnen ging. Maar nooit had iemand hulp geboden, met mij gepraat of een 
andere oplossing voorgesteld. 
 
Het was een enorm gevecht tussen God en mezelf. Waarom had hij een ouder  kind van me 
weggenomen (door  wiegendood)  om me er nu een ander te  geven – dat  ik niet aankon? Ik 
kreeg er geen antwoord op.  
Waarom gaf Hij dit kind niet aan iemand die er zo naar verlangde en er geen kon krijgen?  
Ook daar kreeg ik geen antwoord op. 
 
Dit is nu al meer dan 40 jaar geleden. En ja, het blijft een wonde in mijn leven. Ik heb het 
mezelf nooit vergeven. Meer nog, het blijft een struikelblok in mijn huwelijk met de vader van 
mijn verloren kind.  
De dag waarop ik dat gedaan heb, blijft gegrift in mijn geest, in mijn hart. Maar ook de maand 
– want de juiste geboortedag weet ik natuurlijk niet-  waarop het zou geboren zijn, is pijnlijk. 
Ik blijf dit kind missen. 
 
Wanneer ik terugblik naar het verleden denk ik nu: dat kindje zou zijn plaats wel gekregen 
hebben, had ik op dat moment een andere mogelijke uitweg gekregen. 
Ik wens dit niemand toe, want  je geweten als 
moeder, als vrouw blijft het er moeilijk mee 
hebben. Men kan het tijdelijk verdringen, ervoor 
vluchten, maar het gevoel dat je een  grote 
inbreuk op de natuur hebt gepleegd, op dat 
kleine onschuldige mensje van eigen vlees en 
bloed, blijft een litteken in  je hart.   
God vergeeft maar ik vergaf het mezelf niet. God 
geeft steeds nieuwe kansen om het in je leven 
een plaats te geven, maar je ziet het niet. Hij 
blijft wel uitnodigen.  
 
Op een dag ging ik naar een retraite en één zin 
van de predikant raakte me onverwacht diep: 
“Wanneer je een kind verwekt, zijn jullie met 3. 
Wanneer je een abortus doet, zijn jullie met 2, 
vader- moeder, want dan zoek je allerlei 
drogredenen om God, je ziel, je geweten buiten 
spel te zetten.” 
Deze woorden en vooral dat woordje 
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“drogredenen” hebben me heel diep geraakt… God was zijn werk in mij begonnen… Ik kreeg 
die avond toevallig het beeldje van het Biddend Kindje Jezus. Die nacht was het net of ik in 
het ziekenhuis  lag en bevallen was van dit kindje… 
Het werd een heel moeilijke week en het was nog maar het begin… 
 
Na de retraite nam ik contact met een  priester.  Hij vroeg me of ik het kindje een naam had 
gegeven.  Ik gaf het een naam juist vandaag 10 jaar geleden op het feest van de Boodschap 
van de engel aan Maria. De priester zei dat het een heel bijzondere dag ging zijn met veel 
genaden. Ik verstond er toen niets van… 
 
Maar vanaf deze gebeurtenis ging God zijn weg verder met mij.  
Ik kwam bij Levensadem terecht en mocht de Emmaüsweg bewandelen. Dat heeft de pijn en 
het verdriet veel verzacht, al zal het nooit volledig uit mijn leven zijn. Ik kreeg er het beeld 
van de Goede Herder mee en dat beeld is er nog altijd. Mijn weg is niet af en ik hoop dat  
elke persoon die ooit twijfelt of ook deze weg is gegaan, een “Goede Herder” krijgt om haar 
te begeleiden.  Ik vraag de Goede Herder er voor elk van “hen” te zijn en met hen te werken, 
want alleen raak je er echt niet door, geloof me vrij.  
 
De Goede Herder geeft me ook de moed en kracht om alle andere dingen uit mijn leven “op 
te kuisen” en schoon schip te maken, om de resterende brokken pijn en verdriet in mijn leven 
uit te zuiveren, zodat ik, als het uur daar is, sereen kan sterven.  
Ik hoop echt dat mijn getuigenis, gedaan uit dankbaarheid, de personen mag raken die met 
die zware vraagtekens zitten en hen helpt de juiste keuze te maken.  
Moge de lezer gezegend worden. 
Dank, dank , dank 
 
L. 
 
Hoewel ze van één kindje zwanger was, heeft L. altijd het gevoel gehad dat het een tweeling 
kon zijn… Ze  schilderde haar “tweeling” zoals ze er op 9 weken ongeveer zouden uitzien …  
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Enkele belangrijke mededelingen 
 
Zaterdag 10 oktober van 9 u tot 13 u organiseert Le vensadem weer de winterbeurs 
voor baby- en kinderkleding.  
 
Iedereen is van harte welkom om gratis kleding te komen halen voor haar kinderen. Vanaf 
12u  is het totale  opruiming  “alles moet weg” !!  
 

 
 
Zaterdag 28 november is er dan weer de jaarlijkse s peelgoedbeurs van 9u tot 16u met 
volledige opruiming vanaf  15u.  
 
Iedereen is welkom om speelgoed, boeken, puzzels, gezelschapsspellen… te komen kiezen 
voor Sinterklaas en/of de eindejaarsfeesten.  
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Beide beurzen gaan door in de school “Notre Dame des Champs”, Zeecrabbestraat 44 in  
Ukkel , waar de laatste jaren ook het feest doorgaat op de zaterdag vóór Pinksteren.  
 

 

 

 

MIVB : bus 38, 41, 43, 60 of tram 7, 
3 (Churchilllaan) 

NMBS : Vivier d’Oie/Diesdelle + bus 
43 

Ukkel Kalevoet + bus 43, 60 

 
met de auto : 

Via Brugmannlaan : N 261 

Via De Frélaan : N 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
VOOR WIE GRAAG KLUST EN 
INRICHT 
 
Elke derde zaterdag van de maand is het open 
klusdag  in Pesche. Dan is iedereen welkom om 
mee te helpen bij het onderhoud van de 
gebouwen of de inrichting van het nieuwe 
appartement. We zijn altijd op zoek naar 
bereidwillige handen want er is veel werk!! 
 
Neem contact met 03 449 48 26! 
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En de financies…  
 
Gezien de zware portkosten en het vele werk  willen we elke donateur, elke vrijwilliger en 
medewerker via deze weg van harte bedanken in naam van alle moeders en vaders die 
Levensadem dankzij jullie giften heeft kunnen helpen.  
 
Waar gaat het geld van deze giften naartoe? 
Sommige moeders worden financieel gesteund om dringende dokters- of schoolkosten te 
helpen dragen, om te helpen bij de huur of andere facturen die het evenwicht van het gezin 
bedreigen, transport- en verhuiskosten, hulp om een nieuwe woning in te richten 
bijvoorbeeld… 
Sommige moeders hebben helemaal niets, hen helpen we met pampers en babyvoeding 
gedurende de eerste maanden. 
 
Alle ontmoetingen, alle gesprekken met moeders zijn gratis. We vragen nooit een bijdrage. 
 
Meer dan 30.000 km worden er elk jaar afgereden om koppels, moeders, gezinnen van 
Levensadem te ontmoeten over heel België.  Ook dat is niet gratis.  
De lonen van 2 voltijdse en 1 halftijdse kracht moeten betaald, de rest van het werk wordt 
gedaan door vrijwilligers die we eveneens heel hartelijk danken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder vindt u een formulier om een doorlopende opdracht te geven aan uw 
financiële instelling. 
Op vraag van Caritas (dat de fiscale attesten uitre ikt) werd de mededeling gewijzigd in: 
 
project  732 107 LEVENSADEM vzw 
 
Wie echter al lang donateur is mag de oude mededeli ng “project 155” blijven 
gebruiken. 
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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 
     Levensadem vzw, De Frélaan 204, 1180    Brussel 
 
O  met fiscaal attest:  BE14 3100 7989 8683 
     Caritas secours, Slachthuislaan  28, 1000 Brussel 
 in dit geval: mededeling toevoegen: project  732 107 LEVENSADEM vzw 
 
 
 
Opgemaakt te …………………                                               op (datum) ………………….. 
 
 
Handtekening 
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         vzw 

24 uur/24 uur 

� luistert, geeft informatie en 

biedt hulp aan wie ongewenst 

of onverwacht                       

     zwanger is 

          

� geeft persoonlijke 

begeleiding aan wie een 

kindje verloor tijdens de 

zwangerschap 

meer informatie op 

www.levensadem.be of www.souffledevie.be 
 

Nederlandstalige provincies 

V.en J. VERBEIREN 

Floralaan, 6 

2640 MORTSEL 

Tel.: 03/449.48.26 

Fax : 03/449.00.19 

info@levensadem.be 

 

 
 

Antenne nationale + 

provinces francophones 

M. et  J. 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  

 


