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bekend te maken. Misschien mag het 
wel in de wachtkamer van uw huisarts 
liggen. Wilt u het extra-nummer niet, 
laat het ons weten, dan kunnen we onze 
adressenlijst aanpassen. 

Na ongeveer 30 jaar, opent Souffle de 
Vie-Levensadem elk jaar, over heel Bel-
gië ongeveer 250 nieuwe dossiers 
voor zwangere vrouwen of voor bege-
leiding na een abortus of miskraam. 
Dat betekent dat sinds het begin van 
Levensadem in 1987 reeds 4830 moe-
ders, koppels en  gezinnen ondersteu-
ning, hulp en een luisterend oor kregen. 
Sommige moeders werden voor meer 
dan één zwangerschap geholpen, andere 
gezinnen blijven met ons in contact 
omdat hun kinderen intussen zelf ou-
ders zijn geworden. Sommige moeders 
zijn met hun gezin naar hun land van 
herkomst kunnen terugkeren en hebben 
er hun wortels teruggevonden.

Veel vrouwen en mannen hebben hun 
leven weer kunnen opnemen en hebben 
hun innerlijke vrede teruggevonden na 
een “Emmaüsweg” (een spirituele weg 
van genezing na het verlies van een  kind 
tijdens de zwangerschap). Het is buiten-
gewoon om te zien hoe na zo een weg 
het gezicht van mensen een ware meta-
morfose ondergaat van triest en aangeslagen 
naar hoopvol. 

Dit werk konden we, nu reeds 29 jaar 
lang, doen dankzij het geloof en de vol-
harding van elk van U. Verantwoorde-
lijken van antennes, steungezinnen, 
bidders, vrijwilligers van allerlei slag, 
begeleiders van de Emmaüsweg, advo-
caten, dokters, verpleegkundigen,… 
Veel kleine gebaren hebben het mogelijk 

EDITORIAAL

U BENT LEVENSADEM
Misschien krijgt u dit tijdschrift van 
Levensadem voor de eerste keer. Mis-
schien leest u het al jaren of nog niet 
zólang.

Met dit blad willen we u laten delen 
in de kiemen van hoop waarvan we 
getuige zijn: dat leven mogelijk is 
ondanks veel moeilijkheden, dat 
innerlijke verzoening en wederge-
boorte na de rouw om een  kind ver-
loren tijdens de zwangerschap mo-
gelijk zijn, ook na een heel zwaar 
verdriet.

U krijgt dit driemaandelijks tijdschrift 
omdat  u of geholpen bent door Levensadem 
of zelf hulp biedt, sympathiseert, of 
omdat u onze organisatie financieel 
hebt gesteund. Ons blad verschijnt 
4 maal per jaar, 2 maal in het Frans, 2 
maal in het Nederlands. U krijgt het dus 
2 maal per jaar volgens uw taalgroep. 

Als u niet goed weet waarom u dit tijd-
schrift eigenlijk krijgt en u het niet lan-
ger wenst te ontvangen, laat ons dat dan 
weten via mail op info@levensadem.be 
of per telefoon op het nummer 
03 449 48 26.

Stuur ons ook een berichtje als u 
Levensadem liever in het Frans of digi-
taal in PDF formaat (papierbesparing!) 
wil ontvangen. 

Sommige mensen krijgen ons tijdschrift 
dubbel. Dat komt doordat we soms in 
ons bestand 2 verschillende namen of 
spellingswijzen van een naam op een 
en hetzelfde adres hebben. Geef dan 
één exemplaar door aan iemand in uw 
omgeving die misschien hulp nodig 
heeft of gewoon om Levensadem verder 
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krijgt u een fiscaal attest vanaf 40 
euro per jaar. Deze financiële hulp 
zal u nauwelijks voelen in uw porte-
monnee maar ze verzekert wel de ver-
dere werking en uitbreiding van ons 
werk voor de komende jaren.

Elk dag worden honderden vrouwen 
in België zwanger. Velen van hen zul-
len meteen heel gelukkig zijn met de 
komst van hun kindje. Anderen bele-
ven een moeilijke tijd of verwachten 
een kind met een beperking. Som-
migen onder hen zullen beroep doen 
op Levensadem.

Een aantal vrouwen zijn ten prooi 
aan twijfel en zouden er graag op een 
serene manier met iemand over pra-
ten en weloverwogen de beslissing 
nemen of ze de zwangerschap verder 
zetten of niet. Vrouwen en koppels 
zelf hun beslissing laten nemen, er-
voor zorgen dat ze zich gerespecteerd 
weten en begeleid worden wat hun 
beslissing ook is, dat is de missie van 
Levensadem.

Tenslotte zullen anderen, ten einde 
raad omdat ze al zolang in stilte het 
verdriet dragen om het verlies van 
hun kind na een miskraam, abortus 
of een zwangerschapsafbreking na 
een negatieve prenatale diagnose, een 
luisterend oor zoeken, een nieuwe 
adem, een Levensadem om zich aan 
op te trekken en te her-leven.

Het is onze wens steeds meer en 
beter al die oproepen te kunnen 
beantwoorden.

Zonder u kunnen we dat 
eenvoudigweg niet.

Levensadem, dat bent U.
Dank u.

Micheline en Jacques

gemaakt dat heel wat kinderen gebo-
ren zijn in betere omstandigheden, 
met ouders die ondersteund en bege-
leid werden, onderweg naar meer 
zelfstandigheid. 

Even onontbeerlijk zijn de giften van 
317  donateurs, die de vzw finan-
cieel hebben ondersteund of nog ver-
der steunen. Van harte dank! Uw bij-
drage is essentieel voor het overleven 
zelf van Levensadem. U bent immers 
onze enige bron van inkomsten. Met 
uw giften worden 3 lonen uitbetaald, 
de onkosten van de vzw, de hulp aan 
de moeders, vakanties in Pesche voor 
heel arme gezinnen, het onderhoud 
van onze bestelwagen, de portkosten 
voor het tijdschrift, de telefoonre-
keningen, de vervoerskosten wan-
neer wij zelf moeders gaan bezoeken 
(45.000 km in 2015),…
Enkel al de directe hulp aan de moe-
ders en alle kosten om dat mogelijk 
te maken (de 3 lonen inbegrepen) be-
droeg in 2015 170.000 euro, gemid-
deld 14.250 euro per maand.

Het is een mirakel dat Levensadem al 29 jaar 
lang kan leven van de Voorzienigheid, dank-
zij die 317 donateurs.

Toch blijft het financieel overleven 
van Levensadem een dagelijkse zorg 
en op het moment dat ik deze woor-
den neerschrijf weet ik niet of we de 
lonen en de laatste facturen van deze 
maand zullen kunnen betalen. Er 
staat nog 3000 euro op de rekening.

U bent een van de 5000 mensen die 
in België het tijdschrift ontvangen. 
Ik durf u in alle bescheidenheid 
vragen om een maandelijkse gift 
van VIJF euro aan Levensadem te 
doen. Schenkt u via de rekening van 
Caritas (BE14 3100 7989 8683 met als 
mededeling 732107Levensadem), dan 

EDITORIAALEDITORIAAL

 
1 Antwerpen 24 Heverlee 47 Nivelles 
2 Arlon 25 Huy 48 Oudenaarde 
3 Aywaille 26 Jemeppe-sur-Meuse 49 Ranst 
4 Banneux 27 Kalken 50 Reet 
5 Bogaarden 28 Kessel-Lo 51 Rhode-St-Genèse 
6 Borgerhout  29 Koksijde 52 Rixensart 
7 Boussoit 30 Kortrijk 53 Roeselare 
8 Braine le Comte 31 La Bruyère 54 Roosdaal 
9 Charleroi  32 La Louvière 55 St-Georges-sur-Meuse 

10 Ciney 33 Liège 56 St-Hubert 
11 Court-St-Etienne 34 Lier 57 Schriek 
12 Deurne 35 Limelette 58 Sint Amands Bornem 
13 Ecaussines 36 Locristi 59 Sint Stevens Woluwe 
14 Eghezée 37 Louvain-la-Neuve 60 Soye 
15 Emines 38 Lustin 61 Spa 
16 Erezée 39 Maaseik 62 Tervuren 
17 Feluy 40 Mettet 63 Tournai 
18 Flémalle 41 Mons 64 Tubize 
19 Frameries 42 Mont-St-Guibert 65 Verviers 
20 Gent 43 Mortsel 66 Waremme 
21 Geraardsbergen 44 Mouscron 67 Zulte 
22 Hannut 45 Namur de 19 Brusselse gemeenten 

zijn niet inbegrepen  23 Herstal 46 Neufvilles 
 

Locaties van de nieuwe oproepen van 2015
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De antenne van Namen bestaat 
weldra 5 jaar: een gelegenheid om 
terug te kijken naar het werk dat 
gedaan is en om onze blik op de 
toekomst te richten.

We tellen het aantal dozen en zak-
ken vol kleren en speelgoed niet 
meer die bij ons thuis worden afge-
zet door vrienden, buren, en onbe-
kenden. Het is een gelegenheid om 
hen over Levensadem te vertellen 
met  het groeiend enthousiasme 
dat we voelen.

Sinds enkele maanden krijgen Damien 
en ik een vorming om begeleiders te 
worden van de Emmaüsweg. Ook al 
voelen we ons heel klein tegenover die 
taak, we kijken ernaar uit om ons ten 
dienste te stellen van moeders die een 
kindje verloren tijdens de zwanger-
schap.

We herontdekken ook stap voor 

KLEINE NIEUWTJES VAN EEN GROTE BEWEGING
stap wie God is en wel op een 
manier die ons geloof vernieuwt. 
Wij leren opnieuw op Hem te ver-
trouwen, naar Hem te luisteren 
in zijn Woord en we herontdek-
ken dat de Bijbel van onschat-
bare waarde is. God gaat door de 
Mens om concreet te handelen, 
om mensen op te richten, om lief 
te hebben.

We willen jullie ook graag het 
volgend goede nieuws brengen: 
omdat ons werk voor Levensadem 
ons al veel voldoening gegeven 
heeft en… omdat de aankoop van 
een auto ons de praktische moge-
lijkheid geeft, zijn we ingegaan op 
de oproep om de “actieradius” van 
onze antenne uit te breiden. Vanaf 
nu zijn we verantwoordelijk voor 
de oproepen uit de hele provincies 
Namen en Luxemburg.

Hartelijk dank voor jullie steun en 
aanmoedigingen.

Caroline en Damien

De antenne wordt dan

“antenne Namen-Luxemburg”

Wenst u hulp te vragen of te 
bieden voor beide provincies, dan 
hoeft u niet via Brussel te gaan. 

Neem rechtstreeks contact op met 
Caroline en Damien Schwartz, 

rue de la Chapelle 26, 
5000 Namur
081/734 666

Het aantal oproepen uit de provin-
cie Luik groeit maand na maand. 
Wij bewegen dus hemel en (Luikse) 
aarde om nieuwe steungezinnen te 
vinden. Deze gezinnen geven door 
hun eenvoudige vriendschappelijke 
omgang met vrouwen of koppels 
met een hulpvraag bijstand om hun 
verantwoordelijkheid als ouders 
beter te kunnen opnemen. Ze doen 
dit in nauwe samenwerking met de 
plaatselijke verantwoordelijken van 
Levensadem die verder de praktische, 
concrete hulp organiseren.

Steungezinnen zijn de specifieke 
manier van Levensadem om andere 
gezinnen bij te staan: van gezin tot 
gezin, als complementaire partners 
van de bestaande hulporganisaties.

Dikwijls vinden mensen die hulp no-
dig hebben nog wel de juiste (hulp)
schuif op het juiste moment, maar 

blijven ze als het ware opgesloten in 
een gevoel van eenzaamheid, dat hen 
blokkeert om zelf hun problemen 
aan te pakken en dat hen hun levens-
lust ontneemt.

Aanmoediging krijgen, zich geres-
pecteerd en bemind voelen om wie 
men is, is voor ieder mens van pri-
mordiaal belang. Dat is de dienst die 
steungezinnen leveren, terwijl ze, 
naar eigen zeggen, meer krijgen dan 
ze zelf geven.

Wie steungezin wordt, leert men-

sen, die men nooit had gedacht te 
ontmoeten graag te zien: je ontdekt 
verschillende culturen, manieren 
van leven en denken, die ons ver-
mogen tot empathie voor de ander 
doet groeien: van vitaal belang in 
onze wereld die steeds sneller veran-
dert en globaliseert. Elke antenne 
blijft in contact met de steungezin-
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nen waar ze verantwoordelijk voor 
is. Een mail, een telefoontje, een 
bezoek horen bij het dagelijks rela-
tioneel landschap en doen een geest 
van solidariteit groeien. Hier vindt 
u een voorbeeldje van een mail 
van een steungezin  verzonden op 
25 april 2016:

Beste Micheline en Jacques,

Hier wat nieuws van S. die tijdelijk van 
haar kind is gescheiden om haar de kans 
te geven zich te laten verzorgen.

De dag voor Pasen heeft ze ons een mail 
gestuurd om ons te vertellen dat het niet 
goed was gegaan in het centrum waar 
ze verbleef. We hebben haar voorgesteld 
om elkaar in de loop van de week te ont-
moeten, maar daar heeft ze geen gevolg 
aan gegeven.

Enkele dagen later hebben we gepro-
beerd haar te bellen maar zonder succes. 
Vorige zondag, 17 april, stuurt ze ons 
een sms met de vraag haar terug te bel-
len.

Ze moest ’s anderendaags absoluut te-
rugkeren naar het ziekenhuis om 8.30u. 
“Het was haar laatste kans om opgeno-
men te worden”, zei ze. 

Ze was heel gestresseerd omdat degene 
die beloofd had haar te brengen, had 
afgebeld. Ze zag geen oplossing omdat 
ze geen geld meer had voor de trein. 
Omdat zowel Philippe als ik werken op 
maandag en we haar het geld niet cash 
wilden geven om haar niet bloot te stel-
len aan verleiding, zijn we naar het sta-
tion gegaan om haar een ticket trein-bus 
te kopen voor ’s anderendaags. Daarna 
zijn we haar het ticket samen met alle 
uitleg gaan brengen. 

Ze moest om 5u opstaan om de 

trein van 6u te nemen. Ze logeerde bij 
een vriend op 2km van het station en we 
hadden onze twijfels… maar ze heeft 
het gedaan! Ze was echt vastbesloten 
zich te laten verzorgen om haar zoon 
terug te krijgen en uit het slop te gera-
ken. …

Sindsdien heb ik geen nieuws meer, on-
danks mijn berichtjes, maar vanavond 
heeft ze me gebeld; ze had net haar 
gsm teruggekregen. Alles gaat goed, ze 
is opgelucht om daar te zijn. Ze blijft in 
het ziekenhuis voor een kuur van 3 tot 
6 weken en nadien gaat ze naar het op-
vanghuis voor vrouwen omdat ze geen 
woning meer heeft.

Laten we hopen dat het deze keer de 
goede keer is voor haar…

Bedankt om haar toe te vertrouwen aan 
de bidders want ze heeft ons gebed hard 
nodig om deze keer vol te houden.
Goede avond.
Vriendelijke groeten

V.

Nieuwe mail van 22 mei 2016

Dag Micheline en Jacques

Ik heb S. aan de lijn gehad. Het gaat 
goed met haar. Ze heeft al een maand 
geen drugs meer genomen. Ze heeft het 
hospitaal verlaten maar is niet naar het 
opvanghuis gegaan dat men haar had 
voorgesteld. Er zijn daar teveel labiele 
vrouwen volgens haar. 
Ze woont dus in het appartement van 
haar nieuwe vriend. Ze had hem tijdens 

haar eerste opname leren kennen. Hij 
was opgenomen voor een depressie ten 
gevolge van het overlijden van zijn va-
der. Hij werkt als arbeider, neemt geen 
drugs en laat haar een andere manier 
van leven ontdekken … ze is zo blij!

Ze heeft haar zoontje teruggezien en is 
er dolgelukkig mee. Ze hoopt hem terug 
bij haar te kunnen krijgen. 
Prettige dag voor heel het gezin.

V.

Op dit moment beginnen we in de 
provincie Luik met de opleiding van 
begeleiders van de Emmaüsweg, 
een onderdeel van een meer globale 
begeleiding van wie één of meer kin-
deren verloren heeft tijdens de zwan-
gerschap, door miskraam, abortus of 
afbreking na een negatieve prenatale 
diagnose.

We koesteren de grote hoop dat een 
koppel of een  gezin uit Luik de 
verantwoordelijken willen worden 
van een antenne in die provincie. 
Deze “gezinsroeping ” kan groeien bij 
een steungezin vanuit hun specifieke 
ervaring en de ontdekking van de po-
sitieve invloed van hun engagement 
in onze huidige maatschappij. Zo zijn 
immers ook de andere antennes van 
Levensadem ontstaan.

Dankzij de steungezinnen kunnen 
wij al wie op Levensadem beroep doet 
helpen, op alle plekken en plekjes van 
België, zowel in de grote steden als in 
de kleinste dorpen, zoals u kunt zien 
op de landkaart op pagina 4.

Micheline en Jacques
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EN WAAR ZIJN DE MANNEN IN AL DIE SITUATIES?
Inleiding
In 2015 hebben 171 vrouwen (90 al-
leenstaanden en 81 vrouwen die 
wel als koppel samenwonen maar 
de oproep alleen deden) en 48 kop-
pels voor de eerste keer de hulp van 
Levensadem ingeroepen. Maar ook 
verscheidene mannen hebben aan de 
deur gebeld bij één van de antennes 
in België.

Vanzelfsprekend doen de woorden 
“zwangerschap”, “abortus” en mis-
kraam” meteen aan vrouwen denken. 
De welbekende feministische slogans 
die uitdrukken dat een vrouw het 
recht heeft te doen wat ze wil in haar 
lichaam (baas in eigen buik), ten-
minste wat het moederschap betreft, 
bevorderen wellicht onbewust die 
spontane beeldvorming. 

Vandaag willen we ook de andere deur 
eens openen, … een deur die meer 
verborgen, discreter en misschien 
wat waziger is en die ons binnenleidt 
in de wereld van wat mannen den-
ken over vruchtbaarheid en kinde-
ren krijgen.

Enkelen onder hen hebben hun 
ervaringen neergepend: sommigen 
hebben ons de toestemming gegeven 
in hun naam te spreken en gaven hun 
akkoord voor dit artikel. We hopen 
dat ook deze getuigenissen van man-
nen u kunnen aanspreken.

Van afgrond naar boomgaard
Daar zit hij voor ons met neergeslagen 
ogen en afhangende schouders. Zijn 
handen, kin en lippen beven van tijd 
tot tijd… Hij probeert te praten, … 
kijkt ons met vragende ogen aan,… 
maar slaat zijn blik dan verlegen 
neer…. Weer hangt de stilte die hij wel 
zou willen maar niet kan doorbreken.

Nochtans is de setting voor dit 
gesprek heel gemoedelijk. Maar de 
stoel, gewoon aan de tafel in onze 
huiskamer, een kop koffie - nee, liever 
een glas water alsjeblief - kunnen hem 
er niet toe brengen de woorden die 
we van hem verwachten uit te spre-
ken. Ook wij zwijgen. Zijn innerlijke 
strijd, we kunnen wel vermoeden hoe 
zwaar die weegt, blijft in zijn keel ste-
ken. En dus praten we maar over iets 
anders…

Enkele dagen later zal hij terugkomen 
en telkens enkele woorden loslaten, 
als kleine schakels van een ketting die 
hem gevangenhoudt in zijn verhaal. 
Al jaren zakt hij dieper en dieper de 
afgrond in, zonder zich zelfs af te 
vragen of hij de bodem nog niet heeft 
bereikt, van waaruit hij weer zou 
kunnen opklimmen en een beetje op 
adem komen.

Zijn vrouw?... Ja, hij was het die haar 
gepusht heeft om abortus te laten 
doen. Ging hij akkoord of was er 
meer? Heeft zij op zijn instemming 
gewacht of niet? Alles is heel vlug 
gegaan. Pas na de abortus is alles on-
deruit gegaan. De grond onder zijn 
leven is plots veranderd in een steile 

helling. Hij heeft vaste voet verlo-
ren,… zonder één woord te wisselen 
met zijn vrouw over de abortus,…  
zonder te begrijpen,… en zelfs zonder 
te durven denken dat een helling ook 
weer bergop kan gaan. Wanneer men 
zich schuldig voelt, wanneer men 
schuldgevoelens heeft, kan dat zo ver 
gaan dat men zichzelf onbewust het 
recht op een beter leven ontzegt.

Vandaag, na vele maanden van post-
abortusbegeleiding, richt hij zich 
weer op zoals de takken van bomen in 
de lente. Hij vertelt ons over de boom 
die hij in een hoek van zijn boomgaard 
heeft geplant: een teken van het le-
ven dat steeds weer opnieuw geboren 
wordt, dat zijn rechten opeist, zoals 
een tere groene spruit in verdorde 
grond.
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ZEG PAPA…,  
GA JE OP EEN DAG 
ÉCHT MIJN PAPA 

WILLEN ZIJN?
Maëlle is geboren op 2 april 2010, 
enkele maanden na onze terugkeer 
uit Afrika. Na 3 jaar in Mali was het 
niet gemakkelijk om ons opnieuw 
te vestigen in België en onze relatie 
leed daaronder.

In september 2010 namen we de 
beslissing uit elkaar te gaan. Omdat 
een klein juffrouwtje van 5 maand 
haar mama meer nodig had dan haar 
papa, liep de bezoekregeling niet van 
een leien dakje. Ik zag Maëlle op wis-
selvallige momenten: eens een badje, 
een namiddag, maar niets op regel-
matige basis.

Twee jaar later vonden we dan toch 
een overeenkomst. Met veel blijd-
schap zie ik mijn prinsesje ongeveer 
een week op de twee.

Na gewerkt te hebben op verschillende 
plaatsen in het commercieel circuit, 
word ik aangenomen als aspirant ma-
nager in een grote distributieketen. 
Een mooi toekomstperspectief, dat is 
zeker, maar een verschrikkelijk uur-
rooster: 6 maand op proef is de norm.. 
maar het wordt al snel een nachtmer-
rie. Een proefperiode betekent dat je 
je moet bewijzen. Je hebt geen recht 
fouten te maken; je moet alles geven. 
Bewijzen dat je het  kan  doen  en  
vooral dat je het gaat doen. Bewijzen 

dat je privéleven nooit een rem zal 
zijn voor je voortgang in de onderne-
ming. Ik heb geen diploma, ik moest 

het dus hebben van mijn beschik-
baarheid en flexibiliteit.

Van 6u tot 20u… elke dag behalve de 
zondag…. Moeilijk uurrooster, maar 
het is maar voor even: de tijd die 

nodig is om een eventueel contract 
voor onbeperkte duur te krijgen. Ik 
zal het nadien wel rustiger aandoen. 
Om 6u is de school nog niet open. En 
om 20u is ze al lang weer gesloten. 
Een oplossing dient zich aan: mijn 
ouders. Mensen in wie ik voldoende 
vertrouwen heb om er mijn dochter 
aan toe te vertrouwen en die erin 
zullen slagen voor haar hun agenda 
aan te passen, één week op de twee, 
om Maëlle op te vangen na school tot 
papa thuiskomt. Het komt er dus op 
neer dat mijn dochter afwisselend 

bij haar moeder woont en bij mijn 
ouders. Elke avond, wanneer ik thuis 
kom van mijn werk, proberen we te 
genieten van de 20 minuutjes tijd 
samen vooraleer ze gaat slapen. De 
zondag is eindelijk een dag voor ons 

beiden. 

Op één van die fameuze zondagen, 
terwijl we samen zijn met ons 
tweetjes, zit Maëlle op mijn schoot, 
haar gezicht naar mij gekeerd. En 
plots, op een heel natuurlijke toon 
zonder enig verwijt, vraagt ze me: “ 
Papa, ga je op een dag écht mijn papa 
willen zijn?”. Een eenvoudige vraag 
die blijft klinken tot vandaag: een 
klein meisje dat in haar eigen woor-
den, vertelt hoe graag ze me ziet en 
hoe ze mij mist. Alles staat weer op 
losse schroeven, radicale veranderin-
gen in mijn beroeps- en persoonlijk 
leven. Ik ben al 3 jaar en een half 
vader, maar het wordt tijd voor mij 
om Vader te worden.

Vandaag is Maëlle 6. Eén week op 
twee woont ze bij mij. Ik heb ge-
lukkig een job gevonden met uren die 
me toelaten ten volle te genieten van 
onze week samen. 

Vandaag heeft het woordje papa zijn 
volle betekenis gekregen. En hoe lan-
ger hoe meer komen er betekenissen 
bij: vriend en toeverlaat, raadgever, 
opvoeder, beschermer, kameraad…

Omdat je me elke dag helpt je papa 
te worden, Maëlle, DANK JE.

Voor het voorbeeld dat jullie me gege-
ven hebben en jullie beschikbaarheid 
toen ik het nodig had, mama en 
papa, DANK.

Kim
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gebeurd is, is gebeurd en kan 
niet teruggeschroefd worden. De 
littekens blijven en het hartzeer 
gaat nooit volledig weg. Ook de 
schaamte die mij aanzette om zo 
een foute beslissing te maken moet 
ik nu toch overwinnen als ik met 
mensen deel wat ik wél heb gedaan. 
Zo een geheim daar kun je niet mee 
rondlopen.

Vaak denk ik aan het feit dat als ik 
toen van organisaties wist of mensen 
die mij zouden kunnen helpen hebben, 
dat het dan toch anders had kunnen 
lopen. Ik was in heel mijn jonge leven 
nooit geconfronteerd geweest met zo 
een verhaal of zo een organisatie. 

Ik hoop dat ik mijn deel kan bij-
dragen om andere mensen die fou-
ten niet te laten maken alsook om 
erop te wijzen dat een man die zijn 
verantwoordelijkheid niet neemt 
in dit verhaal ook gebroken en 
gefaald achterblijft. Geheimhou-
ding is ongerechtigheid en houdt 
bovendien de vicieuze cirkel in 
stand voor de volgende generatie 
die dezelfde fouten opnieuw gaat 
maken. Net zoals een kind wordt 
een abortus ook oud en kun je je 
op die manier niet onttrekken uit 
een ongeplande zwangerschap. 
Nu zie ik als christen ook zelf af 
van seksuele betrekking voor een 
huwelijk en ik weet waarom. Nog 
steeds lachen mensen met mij als 
ik hun dit vertel, maar als ik één 
iemand kan overtuigen met mijn 
voorbeeld, ben ik bereid om alle 
spot daarvoor te dragen.  

Ruben

aan niemand durfde vertellen, wist 
ik mij natuurlijk ook door niemand 
gesteund. Ik besefte ook niet mijn 
rol in deze gebeurtenis als partner 
naar mijn vriendin en als vader 
naar dat kind. Ik stemde gewoon 
in met alles, al was het heel hard 
tegen mijn goesting. De maanden 
daarna was het constant ruzie tus-
sen ons en ik zag na die abortus 
ook geen reden meer om samen te 
blijven. Ik heb de relatie dan ook 
beëindigd. 

Mijn ouders heb ik pas na enkele 
jaren verteld wat er gebeurd is. 
Hoewel mijn moeder mij direct 
vertelde dat dat mijn keuze niet 
was en dat ik daar uiteindelijk niet 
verantwoordelijk voor was, dacht 
ik er anders over. Ik liep met een 
akelig gevoel rond als ik eraan dacht 
en droomde er zelfs over. Langzaam 
ebde alles weg. Maar toen ik nog ouder 
werd en al mijn kameraden zelf kin-
deren begonnen te krijgen, begon het 
terug te sluimeren. 

Uiteindelijk, tien jaar later, vond 
ik op een evenement een flyer van 
Levensadem over abortuspreventie 
en -verwerking. Dit was de eerste 
keer dat ik een kans zag om deze 
situatie te engageren en ik liet die 
dan ook niet liggen. Via Jo en Veva 
heb ik over het hele gebeuren open-
lijk kunnen praten en de "Emmaüs-
weg" kunnen doorlopen -  hun pro-
gramma om alles stap voor stap te 
bekijken. Door aan God vergeving 
te vragen en mijn schuld kwijt te 
raken was ik eindelijk in staat mijn 
eigen kind lief te hebben, al was 
het veel te laat. En zo heb ik een 
rouwproces kunnen doorlopen en 
alles kunnen verwerken. 

Maar maak je geen illusies: wat 

verkeerd vond, sloeg bij mij ook 
de paniek toe en wist ik niet waar 
naartoe. Uiteindelijk stemde ik toe 
maar dan zou ik liever zelf met 
haar meegaan en niet die vriendin 
in mijn plaats laten gaan.

Op het moment zelf heb ik daar 
heel weinig aan beleefd, ik moest 
gewoon ergens in een gang wachten 
en realiseerde me maar half wat 
er aan de gang was. Ik was 19 en 
voelde mij schaakmat gezet door 
de omstandigheden. Omdat ik het 

Bij een abortusverhaal wordt eerst 
gedacht aan het kind. Een afschuwe-
lijke geschiedenis en iemand die op 
een pijnlijke manier het leven laat. 
Werpt men een diepere kijk op het 
verhaal dan komt vervolgens ook 
nog eens de moeder in beeld, die 
vaak zelf met veel verdriet en de-
pressie achterblijft eens ze beseft 
wat ze heeft gedaan. Ook zij dient 
dan geholpen te worden. Maar er 
is nog een derde: de vader. Daarom 
is het geen slechte zaak om mijn 
verhaal als man neer te schrijven… 

In mijn studententijd was ik nog 
onbezonnen, de wereld lag aan mijn 
voeten en ik had na een half jaar 
ook een mooi meiske leren kennen 
die al snel mijn vriendin werd. Van 
het een kwam het ander en na een 
paar vrijages met achteraf paniek 
was het uiteindelijk dan toch eens 
prijs. Ik was juist met een kerel 
mee op verlof in de Ardennen toen 
ze mij  zenuwachtig belde met de 
bevestiging dat ze effectief zwan-
ger was. Wegens omstandigheden 
moest snel een beslissing worden 
genomen of ze naar het ziekenhuis 
zou gaan om alles nauwkeurig te 
laten opvolgen of voor een abortus 
zou moeten kiezen. Haar ouders 
mochten het absoluut niet weten. 
Een vriendin van haar had haar 
een abortuskliniek aangeraden en 
was bereid om met haar mee te 
gaan. Hoewel ik abortus helemaal 
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want de weeën worden onrustwek-
kender. Ze blijft heel moedig: meer 
dan een maand praktisch zonder te 
bewegen en onze baby’s worden heel 
prematuur geboren op 28 weken. 

Achtereenvolgens komen Diane, 
Paul-Henri en Astrid op de wereld, op 
1 augustus 2011. Ze worden in een 
couveuse gelegd en nemen een goede 
start- zoals men zegt.

’s Anderendaags vertelt men ons ech-
ter dat Astrid, die besmet is geweest 
door het virus, cystes heeft in het 
hoofd. Maar het is te vroeg om al 
conclusies te trekken. Tot half augus-
tus gaan onze kinderen goed vooruit. 
Op het eind van de maand gaat het 
minder goed met Astrid, zodanig 
zelfs dat de dokters beginnen te sug-
gereren om de zorg stop te zetten.

Op 31 augustus zeggen de dokters ons 
dat het beter zou zijn Astrid niet ver-
der te behandelen.  Als ze voortdoen 
zou Astrid wel overleven maar heel 
waarschijnlijk met een zware handi-
cap.

Een vreselijke schok voor ons! Na 
een uitputtende week van nadenken, 
aanvaarden Sophie en ik het voorstel 
van de dokters en Astrid krijgt enkel 
nog palliatieve zorgen. We vragen dat 
het allemaal niet te snel zou gaan.

Astrid sterft heel vredig in de morgen 
van 14 september. We waren onderweg 
naar het ziekenhuis, het was rustig op 
de dienst en slechts één verpleegster, die 

Begin 2011 zien mijn vrouw Sophie 
en ik met veel blijdschap dat de zwan-
gerschapstest uit de apotheek een 
heel duidelijk positief resultaat geeft. 
We hebben al een dochter, Claire, en 
nummertje 2 is dus onderweg.

Enkele weken later vernemen we dat 
er op de echo een drieling is te zien! 
Wat een nieuws..  Na de eerste schok 
zoeken we informatie, beginnen we 
ons voor te bereiden en te organise-
ren… Het zal intensief zijn, maar alles 
zal klaar staan voor ons trio. We ver-
nemen ook dat in het Brussels Gewest 
een dienst bestaat die hulp biedt aan 
gezinnen met een drieling: fantastisch! 
Een moeder die zelf een drieling heeft 
gekregen, stelt ons gerust. We zijn wel 
wat bezorgd maar ook opgewonden 
en fier op de grote uitbreiding van ons 
gezin binnenkort.

Maar bij een volgende afspraak in 
het ziekenhuis horen we dat Sophie 
besmet is met het cytomegalovirus. 
Dit virus is gevaarlijk voor onze 
3  kinderen. We zijn bang, maar er 
is nog steeds veel meer kans op een 
goede afloop dan op het tegendeel. 
De zwangerschap wordt strikter 
opgevolgd, we stellen veel vragen. 
Een specifiek teken op een volgende 
echo zet ons aan om een vruchtwa-
terpunctie te laten doen. Het resul-
taat laat zien dat slechts één van 
onze baby’s is besmet maar dat 
betekent nog niet dat hij of zij er 
gevolgen van zal dragen. 

Daarna moet Sophie blijven liggen 

GETUIGENISSENGETUIGENISSEN

ceramiek van Francine Seeger-Vermeersch

Aan mijn kind

Wat jou is overkomen 
en waarom

ik kan het niet bevatten.

Ik heb je enkel gekend
als een kuiken
dat nooit uit 

het ei is gekropen.

Ik heb je nooit 
in de ogen gekeken

of met mijn wijsvinger
je handje vastgehouden.

Toch ben ik even 
je vader geweest
en jij mijn kind.

Zo ben ook jij 
in mijn hart

geworden tot iets 
wat men bemint.

  23 juni 2015

Ruben

DE KRACHT VAN HET 
WOORD
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we heel graag hadden, hield zich bezig 
met onze drieling.  Deze verpleegster 
vertelde dat volgens haar, Astrid dit 
moment had uitgekozen om te vertrek-
ken. Ik ben geneigd haar te geloven. 
Waren we daar geweest, dan hadden 
we haar onbewust tegengehouden, 
want zonder het te willen vroeg  heel 
ons wezen haar niet te vertrekken…

Nu ik terugkijk, besef ik dat wij al 
die etappes die we hierboven hebben 
beschreven, telkens meer en meer op 
automatische piloot hebben doorlopen 
en dat we onze gevoelens hierrond 
hebben opzijgeschoven. Ik denk dat 
het eenvoudig teveel emoties tegelijk 
waren!

Op 16 oktober werden  Diane en Paul-
Henri uit het ziekenhuis ontslagen en 
begon ons nieuwe leven. De volgende 
maanden en jaren maakte het ons 
gelukkig te zien hoe onze 3 kinderen 
zo goed opgroeien. We hebben ook 
een hele mooie tijd gehad met Jessy 
en Hadiza die zich bezighielden met 
onze kinderen wanneer wij op het 
werk waren. (Diane en Paul-Henri 
zijn nooit naar de crèche geweest).

Maar we hebben ook momenten 
van diepe neerslachtigheid gekend 
rouwend om Astrid. Tenslotte hebben 
we zoals alle grote gezinnen, vooral 
heel veel van hier naar daar moeten 
hollen!

Sophie en ik rouwden op een verschillende 
manier om het verlies van Astrid. Ik 
moest er veel over kunnen praten om me 
beter te voelen. Sophie moest bezig  zijn. 
We  hebben zo goed en zo  kwaad als het 
ging toch vooruitgang gemaakt dankzij 
een praatgroep voor ouders die een kind  
verloren tijdens de zwangerschap of kort 
na de  geboorte. 

GETUIGENISSEN

Gedurende die jaren heb ik dikwijls de 
neiging gehad om de film van de gebeurte-
nissen weer af te spelen in mijn hoofd, en 
vooral tijdens de onvermijdelijke periodes 
van vermoeidheid. Ik bleef me afvragen: 
waarom heb ik het voorstel van de dokters 
aanvaard? Zou een katholiek ziekenhuis 
ons zo’n voorstel hebben gedaan? Was het 
wel zo ernstig? En nog veel andere vragen. 
Ik kon gewoonweg niet aanvaarden dat 
het was gegaan zoals het was gegaan. Ik 
heb veel tijd doorgebracht op internet op 
zoek naar alle soorten van informatie, 
maar vond nergens enige verlichting.

We zijn wel een paar keer terug-
gekeerd naar de medische ploeg om 
over onze vragen te praten. Ze waren 
echt beschikbaar voor ons en het was 
zinvol dat te doen maar het was voor 
mij niet voldoende. Een rouwproces 
zoals dit verplicht ons te veranderen 
vooraleer het beter kan gaan. Wij 
moesten veranderen, innerlijk.

In dat proces van verandering eind 
2014, was ik het beu telkens weer 
dezelfde obsessies te herkauwen en ik 
nam contact op met Levensadem. Ik 
herneem de woorden van de mail die 
ik naar hen stuurde: “Meer dan het 
schuldig zijn is het de droefheid en 
het gevoel van leegte die me bezwa-
ren.”

Ik heb toen Ghislaine en Charles ont-
moet die in dezelfde gemeente wonen. 
Ze hebben me voorgesteld om samen 
met hen een Emmaüsweg  te volgen. 
Die gaat zo: elke week of om de 14 
dagen lezen we het ene vers na het 
andere van het Emmaüsverhaal uit 
het evangelie van Lucas. We praten 
over die passage, bekijken wat ze kan 
oproepen in verband met onze situa-
tie. Nadien nemen we een tijd van 
gebed waarbij we een andere passage 
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Uiteindelijk thuis, het normale leven, 
dat wil zeggen: de routine van sondevoe-
ding, de verzorging van de tracheotomie, 
het bewaken van de katheters, het afwis-
selend waken ’s nachts en een eindeloze 
logistiek, dat allemaal terwijl mijn zoon 
verbonden was aan een beademingsap-
paraat. Zijn vader ziet hem zo graag dat 
we soms ruzie maken over de manier 
waarop dingen moeten gebeuren.  In elk 
geval heeft geen van ons genoeg energie 
om de ruzie lang te laten duren.
Spijt? Geen seconde. Ik had nooit kun-
nen denken dat ik tot zoveel liefde in 
staat was. Allerliefst ventje, glimlachend 
en dynamisch. Hoe meer je moet vechten 
voor iets, hoe liever je het ziet..

A…

Het volgend getuigenis komt 
uit het weekblad “The Guardian 
Weekly”, uit de serie “What I am 
really thinking”, verschenen op 
12 maart 2016. Het artikel werd 
ons opgestuurd door sympathi-
santen van Levensadem.

Eén jaar is voorbijgegaan sinds de 20 
weken- echo van mijn zwangerschap. 
Die nacht stuurden we naar onze fami-
lies  geen mail “het is een jongen”, maar 
zochten we op Google medische termen 
op die ons deden gruwen, terwijl de fol-
ders over late abortus lagen te branden 
op de keukentafel.
Ik worstelde met het perspectief moeder 
te zijn van een kind met beperkingen. 
Dat we online een gemeenschap vonden 
van ouders met kinderen met dezelfde 
beperkingen gaf de doorslag. Ze deelden 
foto’s, anekdoten – de kinderen zagen er 
wel anders uit, maar ze waren ook be-
mind en gelukkig. Ik besloot dat zelfs het 
ergste scenario niet kan bepalen of een 
leven de moeite waard is of niet. 
We vernamen het bestaan van een 
chirurg die de opening in de rug van mijn 
baby kon dichtmaken in de baarmoeder, 
om verdere kwetsuren in de hersenen en 
het ruggenmerg te voorkomen (spina 
bifida). Er waren risico’s aan verbonden 
voor ons allebei, maar toch lagen we op 
23 weken zwangerschap allebei op de 
operatietafel.
We hebben geen geluk gehad. Drie 
maanden later werd de baby geboren. 
Het volgend jaar waren we meer in het 
ziekenhuis dan ergens anders. Het was 
een jaar van gespannen waken, nach-
ten die nooit leken te eindigen, terwijl 
we baden tot een God waarin ik niet 
geloofde om het geluk hem nog eens te 
kunnen houden. 

te werken vanuit een gegeven woord. 
Het opende onverwachte perspectie-
ven, diepe en optimistische overwe-
gingen, allemaal dingen die een    ges-
prek met een vriend, hoe kostbaar ook, 
niet kan bewerken. 

Ik ben altijd gelovig geweest, met 
momenten die intenser waren dan 
andere. Maar hier heb ik voor de 
eerste keer begrepen dat God nooit 
oordeelt en dat zijn liefde ons echt 
kan troosten, ons doet herleven en 
inspireert. Schertsend heb ik aan 
Ghislaine en Charles eens gezegd 
dat “ik er voor een keer iets aan had 
van christen te zijn”. 

Kort na de helft van de Emmaüsweg 
is Sophie beginnen mee te doen en we 
hebben de weg samen afgewerkt. Het 
delen met elkaar ging diep en was 
tegelijk vreugdevol. Het waren goede 
momenten. Sophie en ik hebben kun-
nen beslissen onze pijn los te laten en 
definitief aan Jezus te geven.

Al die gesprekken en gebedsmomen-
ten hebben me sterker gemaakt en me 
meer vertrouwen in de toekomst gege-
ven. Ik ben bewust van het geluk dat 
ik heb om zo’n mooi gezin te hebben 
en om zo goed omringd te zijn. Van 
het geluk Astrid te hebben gekend, 
en zelfs het geluk dat de dokters zo 
attent waren voor haar en voor ons. 

Sophie en ik bewaren die mooie woor-
den die we kregen. Ik heb natuurlijk 
nog momenten dat ik droevig ben, ik 
ben soms nog ontredderd, maar niet 
meer neergeslagen of verpletterd.

Vandaag zijn we Charles en Ghislaine 
heel dankbaar. De weg van ons gezin 
gaat verder en de weg is mooi…

Julien en Sophie

uit de Bijbel “ontvangen”, waarover 
we dan ook even delen.

Na wat bedenktijd heb ik besloten 
deze weg te volgen. Mensen zien er al-
tijd een beetje tegen op om een nieuwe 
stap te zetten. Toch voelde ik vanaf het 
eerste gesprek dat er iets positiefs in 
mij bewoog. Het evangelieverhaal be-
gint met het vertrek van de Emmaüs-
leerlingen uit Jeruzalem, weg van 
“alles wat daar gebeurd was”. Kortom,  
de leerlingen wilden “verandering van 
lucht”, wat nogal goed overeenkwam 
met mijn gemoedsgesteltenis toen.

Tijdens de eerste ontmoetingen heb 
ik al mijn gevoelens van verdriet, 
van spijt, van al mijn frustratie kun-
nen uitstorten.  Ik zal “alles wat was 
voorgevallen” - zoals in het evangelie 
van Lucas staat-  nooit helemaal kun-
nen vatten. Er is namelijk iets wat 
onaanvaardbaar is in dit verhaal. 
Toch mocht ik, van bij het begin van 
de weg, heel diep ervaren dat ik niet 
alleen stond met mijn pijn.  Ik mocht 
ervaren dat Jezus me opriep mezelf te 
respecteren, ook in verband met mijn 
vroegere keuzes. Jezelf respecteren 
betekent ophouden met jammeren. 
Jezelf respecteren is je keren naar de 
toekomst.

De volgende ontmoetingen verliepen 
ook heel goed. Het is nogal  uitzon-
derlijk om op die manier beluisterd en 
begeleid te worden.

Dat na een tijd van gebed, Charles 
de bijbel opensloeg en een woord las, 
zal voor sommigen een puur toeval 
lijken, anderen zullen zeggen dat de 
H. Geest hem leidt. Hoe dan ook blijft 
waar dat een bijbelwoord altijd  bete-
kenis heeft en symboliek. 

Ik hield erg veel van die oefening, om 
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zelf nog uitleg gaven over de werking van 
Levensadem. Wat ons het meeste trof 
was de liefde van die aalmoezenier voor 
zijn parochianen: het militair gezag van 
zijn rang belette hem niet eerst en vooral 
een dienaar te zijn. Hij was echt begaan 
met zijn mensen en met de toekomst van 
die ontredderde gezinnen.

Alphonse nam ons ook mee op bezoek bij 
de karmelietessen, die met meesterhand 
een hospitaal runnen in de stad. We hebben 
lang gepraat met de zuster die verantwoor-
delijk is voor de Aids-patiënten. Ze legde 

ons uit hoe ze het met tact en psychologie 
aanpakt om hele gezinnen te begeleiden bij 
het nemen van medicamenten tegen HIV, 
gratis verdeeld door de staat. Het begint 
met een vertrouwensband op te bouwen, 
wat relatiebekwaamheid veronderstelt. Pas 
als er een band is, kan men de mensen 
ertoe brengen zich als koppel te laten tes-
ten. Daarna vraagt het heel veel fijngevoe-
ligheid om de mensen de resultaten van het 
onderzoek te doen aanvaarden en een be-
handelingsplan op lange termijn op te stel-

verbazingwekkende stilte, begeleid 
door het gebed van alle aanwezigen. 
Het was een viering van een zeldzame 
intensiteit.. momenten die we nooit 
kunnen vergeten.

Pierre Canisius bracht ons ook naar een 
afdeling van zijn grote parochie in het 
uiterste westen van de stad om ons te la-
ten kennismaken met enkele “Levensa-
dem-moeders” en hun steungezinnen. 
Onder hen was een jong meisje van 16, 
dat verkracht was en dankzij de solidari-
teit van het steungezin en zelfs van heel 
de wijk, beslist had het kind te houden.

Op een morgen verwachtte men ons in 
het militaire kamp, de aalmoezenier had 
ons uitgenodigd met maar één verlangen: 
een antenne voor Levensadem beginnen 
voor zijn soldaten. De armoede is er zeer 
groot, de materiële noden van zwangere 
vrouwen of van moeders die hun kind 
verloren tijdens de zwangerschap zijn 
enorm. In het kamp kregen we een warm 
welkom van de gezinnen van de mili-
tairen. Ze hadden een welkomstlied ge-
maakt en wilden absoluut dat we de dag 

kind verloren tijdens de zwangerschap. 
Tot onze grote vreugde getuigden sommige 
priesters spontaan over het heilzame effect 
van die vieringen in hun parochies. Na deze 
ontmoeting vroegen verscheiden pastoors 
ons hen te ontmoeten in hun parochie, om 
er met de werking van Levensadem te be-
ginnen.

Men besloot een eucharistieviering voor 
wie een kind verloor tijdens de zwanger-
schap te laten doorgaan twee dagen later. 
Op 48 uur tijd gaven de directeurs van 
de lagere en de middelbare scholen hun 
akkoord en nodigden ze alle ouders uit.

Twee dagen later om 6u ’s morgens wa-
ren alle banken uit de school naar buiten 
gehaald en begonnen we de viering in 
open lucht, tussen de schoolgebouwen, 
met de ouders en de kinderen, samen 
ongeveer 3000 mensen. In de loop van 
de viering ontstak pastoor Pierre Cani-
sius een kaars aan de Paaskaars, voor 
alle kinderen gestorven tijdens de zwan-
gerschap, die men niet kent, ontkent of 
vergeten is. Minutenlang bleef hij bid-
den, geknield op de lavastenen, in een 

GOMAGOMA

Vorig jaar in november zijn Jacques en 
ik terug naar Goma geweest: een korte 
maar zeer intense reis van 8 dagen. 
Vanaf onze aankomst werden we be-
trokken  in de evaluatievergaderingen 
van de begeleiders van de Emmaüsweg 
en van de verantwoordelijken van de ver-
schillende antennes. Hierdoor konden we 
vernemen hoe het er aan toe gaat, welke 
moeilijkheden er zijn, wat nieuw was of 
moest aangepast worden.

Zo is er in Goma geen centrale geefwin-
kel zoals bij ons in Brussel. Als er kledij 
nodig is, geeft de verantwoordelijke de 
vraag door aan coördinator Alphonse, 
die de vraag doorspeelt naar de nabu-
rige, rijkere parochies. En op geen tijd 
wordt het pakketje naar de persoon in 
nood gebracht.

De dag na onze aankomst nodigde de 
deken, abbé Benjamin, ons uit om de 
priesters van Goma te ontmoeten, net 
op retraite, om hen de pastorale moge-
lijkheden uit te leggen van de eucharis-
tievieringen voor de gezinnen die een  

         EVEN NAAR   GOMA EN TERUG
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geweest om onze organisatie niet in een 
financieel avontuur te storten maar en-
kel te werken met het geld dat er is. We 
maken ook duidelijk onderscheid tussen 
de giften voor de dagelijkse werking van 
Levensadem en die voor L’Envie de Souf-
fler.

Op dit ogenblik zijn er 3 appartementen 
beschikbaar op het gelijkvloers, naast  de 
woning van de familie Caron. Een vierde 
appartement was bijna afgewerkt. Het 
moest opengaan in deze zomervakan-
tie. Dat zouden we realiseren met de 
hulp van een aantal vrijwilligers die elke 
derde zaterdag van de maand komen 
werken.

Zouden… want helaas hebben we on-
langs ontdekt dat de plankenvloeren van 
de eerste verdieping en dus ook de pla-
fonds van de benedenverdieping aange-
tast zijn door huiszwam. De huiszwam 
is een soort paddenstoel die zich ontwik-
kelt in vochtige, donkere en opgesloten 
ruimtes. Hij is niet schadelijk voor de 
mens maar vreet al het beschikbare hout 
op. Als hij geen cellulose meer vindt, gaat 

PESCHEGOMA

Pesche …  een plaats om vakantie te hou-
den, uit te rusten, afstand te nemen van 
het drukke leven in de stad. Pesche, een 
vredig toevluchtsoord voor ieder van u. 
Een plek om elkaar te ontmoeten of terug 
te zien. Een plaats ook waar iedereen 
warm onthaald wordt door Marcel 
en Jeanine Caron, die al 10 jaar lang 
garant staan voor een sfeer van eenvoud 
en blijdschap.

Oorspronkelijk was het een  gebouw van 
een lagere school die op haar beurt ooit 
gevestigd werd in een vroegere boerde-
rij. Daarna hebben wij er met de hulp 
van vele vrijwilligers ons vakantiehuis 
“ L’Envie de Souffler” uitgebouwd. Een 
aantal grotere werken werden door 
professionele bedrijven uitgevoerd en 
betaald dankzij de vrijgevigheid van een 
aantal particulieren en donateurs uit de 
bedrijfswereld. Onze politiek is altijd 

Hartelijk dank voor al wat jullie betekend 
hebben voor mijn parochie. Jullie aanwe-
zigheid in de mis van vorige woensdag gaf 
de start van Levensadem iets heel spe-
ciaals.

Ik bid voor jullie apostolaat en zal blijven 
bidden en ik ben er zeker van dat jullie 
ook voor mij bidden. Zoals ik gisteren zei 
voor jullie vertrokken en ik heb het ook 
gezegd aan de gelovigen op het einde van 
de mis: “Wat heb ik gedaan of gegeven om 
zo’n genade te krijgen? Helemaal niets! 
Ik zie enkel een teken van de Goddelijke 
Barmhartigheid. Dat is al.”

Zo, ik wens jullie vandaag nog, jullie en 
jullie gezin, Levensadem, en ook ons en 
de hele wereld een vruchtbaar jaar van de 
BARMHARTIGHEID toe. De Goddelijke 
Voorzienigheid geeft het ons langs zijn 
dienaar paus Franciscus. God zegene jul-
lie!”

Hoeveel mensen zijn er niet onder ons 
met een dringende behoefte aan vrien-
dschap om aan de dagelijkse triestheid 
en aan een deprimerend gevoel van een-
zaamheid te ontsnappen? Als elk van 
ons, elke dag met aandacht, respect en  
genegenheid  zijn solidariteit zou tonen 
voor een ander, zou de hele mensheid 
er baat bij vinden, denk ik. Ja, de hele 
wereld heeft er nood aan.

Micheline en Jacques

len voor heel het gezin. 

Heel dikwijls wordt Goma in België 
geassocieerd met onveiligheid: hetzij 
omwille van de rampzalige uitbarstin-
gen van de vulkaan, hetzij om politieke 
of militaire redenen. Wij willen daarte-
genover heel graag het buitengewone 
werk van solidariteit en efficiëntie van 
zoveel mannen en vrouwen ter plaatse 
in het licht stellen. Ze houden veel van 
hun land en van hun stad, maar halen 
nooit de voorpagina van de kranten. 

Alphonse wilde ons ook heel graag het 
binnenland laten zien. Hij bracht ons dus 
naar 2 parochies op het platteland. Zo 
kregen we de kans om de prachtige land-
schappen en vegetatie te ontdekken, zo 
anders dan de stad.  Er heerst nu meer 
vrede sinds de gewapende groepen zijn 
vertrokken, ook al laten eigenaardige 
wegbarrières ons tol betalen om door te 
gaan. Ze getuigen van de armoede en de 
plantrekkerij van staatsambtenaren.

Pas terug thuis wachtte ons al een  mail, die 
getuigde van de diepe vriendschapsband 
tussen ons en veel inwoners van Goma. 
Hier is hij:

Dag Jacques en Micheline,

Ik zou het verschrikkelijk vinden indien 
jullie me voor waren, dus voilà, hier ben 
ik om jullie te groeten. Ik ben zeker dat 
jullie veilig thuisgekomen zijn. Goddank. 

PROBLEMEN IN PESCHE
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den de natuurstenen opnieuw gevoegd. 
We hebben dit kunnen realiseren dank-
zij de vrijgevigheid van een  sympathi-
sante.  Mogen we deze keer ook hopen op 
een dergelijk gebaar om de ramp die ons 
vandaag treft te kunnen oplossen?

Indien u in uw omgeving mensen kent, 
gemeenschappen, verenigingen, service-
clubs of andere groepen die ons zouden 
kunnen helpen om deze werken te finan-
cieren, breng ons met hen in contact. 
Alvast van harte dank hiervoor!

Om l’Envie de Souffler nog heel 
wat jaren  te laten ademen!

De animatieploeg van Levensadem in 
naam van al wie al heeft genoten en 

nog zal kunnen genieten van l’Envie de 
Souffler.

hij gewoon door de muur om een ander 
plafond te koloniseren. Zo is hij op lange 
termijn zelfs in staat een heel gebouw 
te destabiliseren met alle gevolgen van 
dien.
Onze verzekering dekt dit risico niet. 
We staan dus voor een onvoorzien 
grote uitgave om het gebouw te laten 
ontzwammen door een  gespecia-
liseerde firma. Weghalen van plan-
ken en resten van aangetaste balken, 
ontsmetten, vloeren en plafonds weer 
herstellen…

De zaak is dringend willen we niet het 
risico lopen dat het hele gebouw waar we 
al 10 jaar in  gewerkt hebben, volledig in 
verval geraakt.

Een kwetsuur verzorgen is één ding, 
maar je moet ook iets doen aan de oor-
zaak… Dat betekent dat in feite het hele 
dak samen met de dakgoten en regenpij-
pen  moet vernieuwd worden.

Vorig jaar werd de pleisterkalk op de 
gevel die poreus geworden was reeds he-
lemaal afgekapt, gezandstraald en wer-

FINANCIËN

U bent Levensadem! 
U bent Levensadem! Dus aarzel niet en geef vandaag nog aan je bank een doorlo-
pende opdracht ten voordele van alle moeders en gezinnen die beroep deden op 

Levensadem. 
Van harte dank, ook aan allen die ons nu al trouw, soms al jarenlang, steunen.

Op een bepaalde leeftijd komt het verlangen soms op om de herinnering aan ons levend te 
houden door een vzw die ons ter harte gaat, te steunen  Bent u in dit geval en denkt u dat 
Levensadem een organisatie is die de moeite waard is: praat erover met uw notaris.  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 ver-
trouwen één of meer “goede doelen” wensen te ondersteunen. Donorinfo wil hen duidelijke 
en betrouwbare informatie geven, transparant, onpartijdig en gratis. www.donorinfo.be

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:      «732 107 LEVENSADEM»

 Opgemaakt    te …………………                                                          op (datum) …………………..
 
 Handtekening



Nederlandstalige provincies
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-Luxembourg
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
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