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In 1987 begon een kleine kern van enkele mensen 
met het werk “Levensadem”. 20 jaar later is het 
werk zo gegroeid dat vandaag het tijdschrift naar 
meer dan 4000 adressen wordt gestuurd! Zoveel 
mensen die op de een of andere manier betrokken 
zijn bij de werking van de vzw.
Elke dag opnieuw bemerken we het belang van “dat 
kleine beetje” dat Levensadem doet voor zovele 
gezinnen. Wij kijken vol verbazing en verrukking 
naar het netwerk van solidariteit dat gegroeid is 
in de loop der jaren, dat de eenzaamheid van vele 
mensen heeft doorbroken, de hoop heeft doen 
herleven bij vele vrouwen, het “ja aan het leven” 
van honderden kinderen heeft gesteund.

En wat een vreugde wanneer we op onze beurt 
“levensadem” terugkrijgen van een gezin dat weer 
rechtstaat, de moeilijkheden en problemen heeft 
doorworsteld, opnieuw volop leeft en van op afs-
tand de vriendschap met het peetgezin onderhoudt. 
Wat een voldoening wanneer we de bidders nieuws 
kunnen geven van “hun moeder” en zo hun trouwe 

inzet kunnen steunen.
Dit alles was enkel mogelijk dankzij elk van jullie, dankzij elke kleine of 
grote bijdrage aan het bouwwerk. Aan ieder afzonderlijk: heel hartelijk 
dank.
En wat voor de volgende 20 jaar? God alleen weet het …
Eén ding is zeker: de moeilijkheden, de pijn, de vragen rond leven en leven 
geven zullen er altijd zijn.
Enkel een doorgedreven en levende solidariteit kan het leed verlichten, de 
noden lenigen. Abortus gebeurt meer en meer bij steeds jongere meisjes, 
en de gevolgen ervan op lange termijn zijn nog niet bekend. Er is nog veel 
werk voor de boeg om hen te ondersteunen en weer recht te helpen, de 
dag dat deze kwetsuren naar boven komen. Hetzelfde voor de groeiende 
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armoede in het hart van onze steden.
Om op deze uitdagingen van de volgende 20 jaar te kunnen antwoorden, 
rekenen we zeker op jullie en op jullie goede wil. Jullie kunnen ons helpen 
om dat netwerk van solidariteit, begonnen in 1987, te versterken en te 
vergroten.
Misschien kennen jullie mensen die op een dag de oproep zullen horen om 
de fakkel van Levensadem over te nemen wanneer wij te oud zijn gewor-
den, of die nu al verantwoordelijk willen zijn voor een antenne, steungezin 
willen worden, bidder of donateur. Misschien is er een jongere, of een 
koppel, die hulp en steun van de vzw nodig heeft. Misschien kennen jul-
lie iemand die van tijd tot tijd zijn of haar professionele vaardigheden of 
kwaliteiten ten dienste wil stellen van de moeders, of wil helpen bij het 
uitbouwen van het vakantieproject “l’Envie de Souffler” in Pesche.

Wij hebben elk van jullie nodig, want zonder jullie zou Levensadem niet 
bestaan.
We vragen jullie daarom een kwartiertje van uw tijd om ons te helpen de 
uitdagingen van morgen aan te kunnen: geef ons adressen door van men-
sen die kunnen geraakt worden door de activiteiten van Levensadem, en 
eventueel zouden aanvaarden om mee te werken of eenvoudigweg de vzw 
financieel te steunen. We nemen dan contact op met hen en sturen hen 
informatie door.
Het zal jullie manier zijn om te zaaien, waarbij elke graankorrel de zorg en 
de vrijheid krijgt om vrucht te dragen.
In naam van alle huidige en toekomstige moeders: van harte dank.

Dit tijdschrift wordt een beetje anders dan de overige. Op 27 mei 2007 
vierden we met een spetterende dag “20 jaar Levensadem”, waarbij het ve-
rhaal van 20 jaar ontwikkeling en groei werd verteld, doorspekt met vele 
getuigenissen.  Dit tijdschrift is de weerslag van deze prachtige, feestelijke 
dag. De stijl van dit tijdschrift respecteert de spontaneïteit van de gespro-
ken getuigenissen zo veel mogelijk.

Formulier op 
p. 31
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20 jaar geleden werden we diep getroffen door een uitzending op 
televisie over abortus en de voorbereiding op de abortuswet.
Ongewenste zwangerschap, abortus …  we hadden ons met dat 

probleem nog nooit beziggehouden. Maar die avond hoorden we een gy-
necoloog vertellen over zijn werk als aborteur. De journaliste vroeg hem: 
“waar denkt u aan wanneer u een abortus uitvoert?” Hij antwoordde: “ik 
denk vooral nergens aan. Ik denk er niet over na… ik kan niet denken op 
dat ogenblik.”
Juist dàt verraste ons: die man had een groot deel van zijn leven besteed 
aan de gynecologie, was voortdurend in aanraking met zwangere vrouwen 
en pasgeboren kinderen, maar wanneer hij het gros van zijn werk uitvoer-
de, dacht hij niet na… 

Op dat ogenblik beseften Jacques en ik dat we ons nooit had-
den bezig gehouden, ons nooit hadden laten raken door dat 
probleem van abortus, door dat lijden in onze maatschappij. 
Toen we naar die uitzending keken, dachten we: een abortus 
moet toch een enorme impact hebben op het leven van een 
vrouw. En we waren heel verbaasd dat er zo weinig initiatie-
ven bestonden om vrouwen een alternatief aan te bieden voor 
abortus. Wij dachten uiteraard gelijk de meeste mensen dat in 
sommige gevallen, abortus misschien wel de enige oplossing 
kon zijn. Maar we vroegen ons ook af: is er in die moeilijke ge-
vallen echt geen andere oplossing mogelijk dan een abortus? 

We zijn gaan bidden. We stelden God de vraag: “Heer, als gij de 
Heer zijt van het leven,  - eigenlijk zoals in alle godsdiensten ge-
leerd wordt- hebt gij dan geen oplossing voor dit probleem?” 
Een maand aan een stuk, elke avond opnieuw, legden we God 
die vraag voor. 
Het antwoord lag in een klein zinnetje,  een zinnetje uit het 

oude testament, dat verschillende godsdiensten dus gemeenschappelijk 
hebben:
“Hij zal de kwijnende vlaspit niet doven. Hij zal het geknakte riet niet bre-
ken.”
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In dat kleine zinnetje gaf het leven zelf ons een antwoord.

 Hebben jullie al eens naar de graanvelden gekeken? Als er 
een storm heeft gewoed en het graan is platgelegd, - gaat 
het graan dan kapot? Neen. En wat gebeurt er als er één 
graankorrel uit de halm valt? De aarde gaat open, wind en 
regen wisselen af, de tijd gaat voorbij … en dat kleine graan-
tje dat gestorven is, wordt een nieuwe plant. Dat is het le-
ven. Dat is het leven, universeel, hoe we ook denken of wat 
we ook geloven. 

Jacques en ik hebben toen begrepen en beslist: wij willen zijn zoals de 
aarde, die heel eenvoudig de mogelijkheid biedt tot leven of tot verrijzenis. 
Enkel een oplossing van dood aanbieden aan wie lijdt, leek ons te weinig.

Zo is Levensadem geboren. Een beetje wind, een beetje adem, heel simpel, 
niet zichtbaar. Zo klein dat we enkel het resultaat ervan bemerken. Met 3 
of 4 beaufort zien we de bladeren aan de bomen bewegen. Onze ademha-
ling is nog veel zachter. En toch!

Hoe dikwijls ademen we niet! Hoeveel ademtochten op één dag! Elke 
ademtocht geeft leven, hoe wij ons ook voelen, blij of verdrietig, wat ook 
onze zwakheden zijn, onze ziekte, onze rijkdom, onze talenten, de handi-
caps die we allemaal hebben. Het leven komt en gaat met elke ademtocht. 
Het is sterker dan de dood. 

Dàt beleven we heel concreet temidden van jullie leven, elke dag opnieuw. 
We zeggen dat we dit al 20 jaar beleven, maar hier zijn mensen aanwezig 
die dat al langer dan 20 jaar begrepen hebben. Zij beleven Levensadem op 
hun manier. 

We kennen Chantal en haar familie al heel lang. Zij  gaat ons vertellen van 
haar “adem-tocht”.
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Chantal

Ik dank u voor uw uitnodiging om te komen getuigen. Ik heb al heel lang astma , dus 

ademen en zeker nu het Pinksterfeest, hebben een speciale betekenis voor mij.

Tijdens mijn eerste zwangerschap ongeveer 23 jaar geleden, heb ik zware astma-crisis-

sen gehad. Ik moest regelmatig opgenomen worden in het ziekenhuis voor mijn dochter-

tje Joëlle werd geboren. Mijn man Stéphane, hier aanwezig , is vader geworden met heel 

veel angst maar ook met vertrouwen. 

Na 3 dagen werd bij Joëlle een hartafwijking ontdekt. We hebben toen heel veel ver-

trouwen en gebed nodig gehad om verder te kunnen geloven in het leven. Joëlle hielp 

ons te aanvaarden, doordat zij zich vastklampte aan het leven. 

Na 2 maand is ze geopereerd, heel dringend, omdat haar hart het liet afweten. We 

hebben haar laten dopen in het Sint-Jansziekenhuis waar ze geboren is; na observatie 

in het Sint-Lucasziekenhuis waar men de afwijking had ontdekt. Al tijdens het doopsel 

zelf zagen we dat het kind pijn leed en het moeilijk had. Toch was haar doopsel een heel 

mooie viering, we voelden ons heel sterk gesteund door onze familie en alle vrienden 

die daar waren. 

De eerste operatie was heel zwaar want ze had niet zoveel kansen om te herstellen. 

Maar we hebben het laten doen met vertrouwen, omdat we haar die kans wilden geven. 

De dag zelf hebben we vernomen dat de operatie was gelukt. 

Ze groeide maar moeizaam, daarom was een tweede operatie noodzakelijk. Ze was 

dan een jaar of 2. We hadden op dat ogenblik al een zoontje van 6 maand. Dat was 

niet gemakkelijk omwille van mijn eigen zwakke gezondheid. We pendelden van thuis 

naar het ziekenhuis waar ze opnieuw was geopereerd. We wilden blijven vertrouwen, 

we waren goed omringd en gesteund door veel mensen die ons hielpen, die voor ons 

baden. We voelden ons heel kwetsbaar in heel de situatie maar we wilden toch blijven 

vertrouwen.

Het gaat  nu heel goed met Joëlle. Toen ze 12 was is ze een derde keer geopereerd. Op 

haar ziekbed heeft ze toen besloten om verpleegster te worden: zo kan ze kinderen 

helpen die een operatie moeten ondergaan in moeilijke omstandigheden. Nu is ze ver-

pleegster en begin juli gaat ze trouwen.

D it zijn echte aanmoedigingen om voor het leven te kiezen, voor 
ieder van ons.
In het begin van Levensadem moesten we natuurlijk van alles 

organiseren, in gang zetten, uitleggen wat er allemaal ging gebeuren. Dat 
vroeg allemaal werk, terwijl we ook rekening moesten houden met de 
kinderen. Soms moesten we weg en de kinderen thuis laten. 
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We dachten eerst dat Levensadem alleen te maken zou 
krijgen met vrouwen.
We hebben echter heel snel begrepen dat Levensadem 
heel veel mensen zou raken, in hun eigen specifieke 
vruchtbaarheid, niet noodzakelijk in de zin van kinderen 
krijgen. 

Zo hebben we al heel snel mensen ontmoet, oudere 
mensen, waarschijnlijk de oudsten hier aanwezig. Zij zijn 
mee op stap gegaan van in het begin. We luisteren nu 
naar René en Geneviève.

René 

Hoe is het allemaal gekomen? 

Toen ik jong was, was ik een Kajotter. Daar hebben we leren dienen. 

Ik heb Geneviève leren kennen en we zijn in Jette gaan wonen in de 

J.Lahayestraat. 

Op een zondag waren we op wandel en we ontmoetten een koppel 

met een kinderwagentje. Dat waren jonge mensen die hulp kwamen 

vragen aan Levensadem. 

Zo heb ik Jacques en Micheline leren kennen, hun gezin, de kinderen. Ik was geroerd door 

zo’n toewijding en zo’n vriendelijkheid.  

En ik was blij toen ze me vroegen om te babysitten wanneer ze ’s avonds weg moesten. 

Ik moet u zeggen dat ik absoluut mijn tijd niet verloren heb. Ik denk dat Jacques zich nog 

herinnert hoe ik met mijn klein schrijfmachientje aankwam. Ik volgde cursussen over de 

H.Paulus en als de kinderen in bed lagen, typte ik. 

Ik moet u zeggen dat de avonden soms lang duurden, Jacques en Micheline kwamen dikwi-

jls na middernacht pas thuis, maar ik heb het heel graag gedaan. Op een schone dag heeft 

Jacques me gezegd dat ze moesten verhuizen, het huis werd te klein. 

We zijn een gelovig gezin en elke dag bidden we de rozenkrans. Ik ben ervan overtuigd 

dat we een kleine cel vormen binnen de kerk. 

Ik ben altijd bekommerd gebleven om de zorgen, het werk, de resultaten van Levensadem. 

Daar ga ik mee eindigen. 

We bidden nog altijd voor Levensadem. 

Dank u voor de uitnodiging. 
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René heeft er niet echt over verteld, maar ze zijn het tweede 
peetgezin geworden van Levensadem. 
Ze hebben jaren aan een stuk een licht mentaal gehandicapt kop-

pel begeleid. 
En ik hoor Robert en Georgette nog zeggen:” Wij hadden geen ouders 
meer, maar in René en Geneviève hebben we ouders gevonden.”
Al heel snel kwamen er oproepen. 
We kwamen in contact met mensen uit België maar ook uit alle mogelijke 
delen van de wereld. 

Zo hebben we Khira ontmoet, die heel graag haar verhaal wil vertellen.

 Khira  

Ik zal misschien heel ontroerd zijn. 

Ik kom vooral vertellen over de liefde die men dikwijls niet vindt in de wereld, maar die 

ik heb ontmoet in Levensadem. 

Ik ben in België aangekomen toen ik 17 was, samen met mijn zus om te studeren. Mijn 

zus is teruggekeerd. 

Ik ben getrouwd met een Fransman, die plots is vertrokken toen 

we 2 kinderen hadden en ik zwanger was van het derde. 

Ik voelde mij zo alleen… . Als alles goed gaat, merk je dat niet. 

En op een mooie dag,  toen ik het echt heel moeilijk had, zag ik een 

affiche op de tram, een affiche van Levensadem. 

Op mij had het hetzelfde effect – en ik mag dat zeggen omdat ik 

uit een land kom met veel woestijnen - als een oase, een plaats 

waar ik water kon vinden  in de woestijn.  

Dat is echt wat Levensadem betekende voor mij en voor veel 

vrouwen die ik bij Levensadem heb ontmoet.

Wat ik er vooral gevonden heb is de levensvreugde, de liefde en 

de inzet die Jacques en Micheline en alle peetgezinnen geven aan 

al de mensen die er zijn. 

Ik heb geen familie, maar heel Levensadem: dàt is mijn familie. 

Ik voel mij nooit alleen in België. 

Mijn zoon is nu 16, hij gaat naar de Lycée français. Hij moet nog 3 

jaar studeren. Hij zegt dat hij nooit Levensadem zal vergeten want 
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dankzij Levensadem heeft hij het leven gekregen.

Telkens wanneer ik hulp nodig had, materieel of moreel, ben ik geholpen en getroost.

Ik wil  hen echt bedanken, en ook België dat mij heeft verwelkomd ! 

Ik geloof niet in grenzen !

Ziezo: ik hou van het leven, ik hou van de wereld, ik hou van de aarde en ik zie absoluut 

geen verschil tussen de mensen !

Dank u wel.

Z ien jullie hoe Levensadem ons aanspoort om hulp op lange ter-
mijn voor te stellen? 

Het is iets heel belangrijks. Want de “ja” die  men in het begin van de 
zwangerschap zegt, kan de moeilijkste lijken, maar er zijn “ja’s” die elke 
dag opnieuw moeten gezegd worden. En soms zijn die volgende “ja’s” heel 
moeilijk. Er zijn dagen in ons leven dat we nee zeggen. 
Op die momenten hebben we veel steun nodig. 
Het overkomt ons allemaal. Ons leven bestaat uit impulsen tot leven en 
impulsen tot dood. 

Maar wij hebben de mogelijkheid, dankzij de solidariteit tussen mensen, 
om opnieuw voor het leven te kiezen, heel concreet,  in het dagdagelijkse 
leven. 

Daarom zijn er twee heel speciale kenmerken aan het werk van Leven-
sadem: concrete hulp op lange termijn én het beleven van de hulp in een 
vriendschappelijke, familiale sfeer.

Veel moeders krijgen inderdaad materiële, financiële, medische, psycholo-
gische hulp. 
Maar het is voornamelijk dankzij die familiale sfeer, zoals Khira vertelde, 
dat men zich niet meer eenzaam voelt, dat men telkens opnieuw kan kie-
zen voor het leven. 

Wij hebben dat ontdekt, want in het begin hadden we daar geen idee van. 
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Door al die situaties hebben we dat ontdekt. 

We zijn niet lang alleen gebleven. 
Op een dag, toen Levensadem al een paar jaar bestond, kwam een ploegje 
vanuit Antwerpen naar ons toe. Ze waren goed georganiseerd: er waren 
verpleegsters, een dokter, en ze wilden graag in Vlaanderen met Levensa-
dem beginnen. 
Wij waren heel blij, maar we zagen het niet duidelijk zitten. 
We hebben hen moeten zeggen dat juist het familiale, het eenvoudige ge-
zinsleven het voornaamste kenmerk van Levensadem is, een soort fami-
liegeest, die als het ware van binnenuit ook een professioneel handje kan 
komen toesteken.

We hebben hen gevraagd om na te denken welk gezin binnen dat groepje 
zich kon open stellen om antenne te worden. En even later hebben we van 
Jo en Veva een telefoontje gekregen.

Zij gaan jullie vertellen van de eerste Vlaamse moeder die zij begeleid 
hebben.

Jo / Hilde

Wij zullen haar getuigenis lezen, want deze moeder heeft veel problemen met de rug en 

kan geen hele dag komen. Maar het zijn haar eigen woorden. Het is haar getuigenis.

Ik ben Hilde en ik ben de moeder van Sander. 

Een jaar na mijn echtscheiding leerde ik een hele fijne man kennen. We gingen veel van 

elkaar houden, planden een huwelijk en gingen intussen samenwonen. We wensten een 

kind en ik werd zwanger. 

Maar door allerlei misverstanden is het tot een definitieve breuk gekomen en ik stond er 

alleen voor, zwanger en hulpeloos. 

Ik ging kapot van verdriet... en ik moest met een zware depressie opgenomen worden in 

een psycho-sociaal revalidatiecentrum. 

Daar zou ik na de bevalling niet kunnen blijven want er konden alleen volwassenen ver-

blijven en men zocht een tehuis voor mij. 

En men vond er ook een.
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Maar God had andere plannen. 

Ik had een heel goede vriendin die Jo en Veva kende. 

Enkele weken voor de bevalling is mijn vriendin met mij meegegaan 

om met Jo en Veva kennis te maken. Het was best een moeilijke stap 

maar wat ben ik blij dat ik hem gezet heb. 

Ik ben die vriendin nog altijd zeer dankbaar. 

Hoewel ik vroeger prima in staat was om zelfstandig te wonen, be-

sefte ik heel goed dat ik nog veel te diep in de put zat. 

Ik koos ervoor om naar Jo en Veva te gaan omdat ik voelde dat het 

God was die mij zo door mensen wilde helpen.

Toen Jo mij vertelde dat ze geen onderhuurster zochten, maar dat ze 

mij vanuit hun geloof wilden helpen, begreep ik dat heel goed. 

Het was ook altijd mijn droom geweest om een geëngageerd christe-

lijk leven te leiden. Daarom kon ik hun aanbod aannemen om bij hen 

te komen wonen tot ik er weer bovenop zou komen. 

Het was wel vreemd om mijn trots opzij te zetten, nu was ik het im-

mers die geholpen moest worden in plaats van zelf te helpen. Maar ik 

wist: dit is mijn kans. 

Jo en Veva werden mijn peetgezin en er werd een zuster aangespro-

ken om voor mij, mijn kind en mijn omgeving elke dag te bidden.

Een week voor de bevalling ben ik bij hen gaan wonen. 

Omdat ik er zo tegenop zag om alleen te bevallen, bood Veva aan met mij mee te gaan . 

En zo is het ook gegaan. Op een zondagavond is Sander geboren en heel die tijd was Veva 

bij mij. 

Sander  is mijn eerste en enige kind en ik voelde mij zo blij met dat kleine mensje dat ze 

op mijn buik legden. 

Hij is voor mij de dierbaarste persoon ter wereld. En nu gingen wij 2, mijn baby en ik, 

samen een gezin vormen. 

De tijd in het moederhuis was toch wel heel moeilijk... 

Daarna ging ik naar “huis”, dat was dus bij Jo en Veva. 

Ik leefde nu voor Sander. Hij had me zo hard nodig, niet alleen omdat ik hem zelf voedde. 

Wat een lieve en gemakkelijke baby. 

Ik was heel blij met hem... 

Maar zelf had ik het nog heel moeilijk... 

Van Jo en Veva kreeg ik alle tijd. 

Ze aanvaardden me, hielden van mij en ik moest me niet meer forceren.
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Dat deed me zo’n deugd. 

Mijn dokter had me gewaarschuwd dat het wel heel confronterend kon worden. 

Jo en Veva hadden immers alles waar ik ook naar streefde maar dat ik niet had kunnen 

bereiken. Dat was wel zo. 

Soms deed het mij pijn als ik Jo met de kinderen zag spelen, terwijl mijn kind zonder 

vader opgroeit.

 Maar anderzijds is het juist dankzij Jo en mijn schoonbroer dat Sander toch een positief 

beeld heeft van een papa. 

Ik kreeg ook meer zelfvertrouwen. 

Keer op keer zei Veva me dat ze er het volste vertrouwen... in had dat het met mij in 

orde zou komen !

Dat is waar gebleken ! 

Ik ben er helemaal bovenop geraakt en na een half jaar bij hen heb ik een huis gevonden, 

waar ik nu nog woon. 

Het leven van een alleenstaande moeder is niet eenvoudig, zeker niet omdat ik ook inva-

lide ben omwille van mijn rug. 

Maar al bij al kan ik zeggen dat ik gelukkig ben. 

Wat mij altijd heeft gesteund is het gebed van zovelen en speciaal van mijn bidster. 

Ik ben Jo en Veva altijd heel dankbaar geweest en ik leed er soms onder dat ik het nooit 

voor hen zou kunnen terugdoen. Dat moest en dat kon natuurlijk ook niet. 

Maar toen ik na een jaar een andere zwangere moeder, Vera, mocht opvangen, gaf me dat 

veel voldoening. 

Zo kon ik onrechtstreeks toch iets terugdoen. 

Toen ik Vera in huis nam, gaf me dat het gevoel een nieuwe generatie te zijn !

Dat was erg positief, ook omdat Vera ervoor koos om bij mij te komen wonen, speciaal 

omdat ik ook een alleenstaande moeder was. 

En zo was de staat waarin ik mij bevond ook vruchtbaar. 

Dat verzachtte een deel van de pijn. 

Het was dikwijls fijn en gezellig...maar soms was het ook heel moeilijk omdat we zo 

verschillend waren. 

Ik heb dikwijls raad gevraagd aan Jo en Veva, en toen ging ik pas echt beseffen wat zij voor 

mij gedaan hadden. 

Al bij al was die periode heel verrijkend voor mij. 

Als ik de opvang, de zorg die Jo en Veva mij hebben geboden vergelijk met de professio-

nele opvang, dan is het bij hen toch warmer, echter. 

Het zijn echte vrienden. 
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Levensadem is hun roeping en wordt gedragen door gebed en dat voel ik.

 Ik zeg niet dat ik blij ben dat alles op deze manier gebeurd is maar ik ben heel gelukkig 

dat Sander er is, gewoon omdat hij leeft en bij mij hoort. 

Hij geeft zin aan mijn leven. 

Ik geniet elke dag van hem en we zijn gelukkig. 

Hartelijk dank aan iedereen.

L evensadem deed ons nog iets ontdekken, iets heel belangrijks, nl: 
wat wij denken een mislukking te zijn, bevat in zichzelf reeds de 
kiem van een goede uitkomst !

En wat wij denken een prachtig succes te zijn, bevat in zichzelf al de kleine 
barsten die ons kunnen doen struikelen. ! 
Toen wij met Levensadem zijn begonnen, hadden we heel veel principes, 
veel vooroordelen, we waren heel zeker van onszelf en…  we leerden 
vallen ! 
We vallen, gaan plat op ons gezicht, maar we kunnen ons weer oprichten. 
Ik denk terug aan een kansarm gezin, dat hun kind had gehouden, eigenlijk 
ondanks zichzelf. 
De jonge vrouw was zo bang voor alles wat er gebeurde in haar buik dat 
zij noch haar man in staat waren om enige stap te zetten i.v.m. de zwan-
gerschap. 
Toen ze bij Levensadem terechtkwamen, was onze eerste bekommernis te 
proberen haar bewust te maken van wat er in haar gebeurde. 
Zij is bevallen, juist nadat we een appartement hadden gevonden, 
want ze waren uit hun huis gezet. 
Ze was zo bang voor de bevalling dat het nodig was haar te ver-
lossen met een keizersnee onder algehele verdoving. 
Maar eens hun kindje geboren, is de moeder totaal veranderd. 
Zij begon zorg te dragen voor haar dochtertje, niemand mocht 
eraan komen. 
Kijk: we gaan altijd van wat een mislukking lijkt te zijn naar iets 
wat lijkt te lukken. En dus leren we het leven niet meer te be-
kijken vanuit het standpunt van mislukken of slagen. Het is veel 
eenvoudiger zo.
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Drie maand later verlaat de vader haar zo maar ineens. 
RAMP O RAMP! 
Want die vrouw was ondanks al haar goede wil absoluut niet in staat om 
alleen voor haar kind te zorgen, omwille van haar mentale handicap. We 
waren al snel verplicht contact op te nemen met de rechtbank om het kind 
te beschermen. 
Voor Jacques en mij voelde het aan als een mislukking.
 We hebben aan onszelf getwijfeld... aan ons werk... aan de zin van wat we 
daar gedaan hadden. 
Het kind werd in een instelling geplaatst, en de ouders moesten voor de 
vrederechter komen. 
En daar , in het hart van die mislukking, is die vader ineens gaan beseffen 
welke gevolgen zijn handelwijze had voor zijn vriendin en zijn kind. Juist 
op dàt moment werd hij zich echt bewust van zijn verantwoordelijkheid 
als vader !
Midden in de mislukking werd nieuw leven geboren ! 
De vader besliste stappen te ondernemen om opnieuw samen te leven 
met zijn vriendin. 
Samen hebben ze beslist alles te doen om terug zelf voor hun kind te 
kunnen zorgen. 
Na een jaar mocht hun dochtertje terug naar huis en een jaar later kregen 

ze een zoontje ! Zo gaat het leven !
Ook in ons leven zijn er altijd midden in de moeilijkheden  
hele kleine kiemen van nieuw leven.

Andreia heeft dat allemaal meegemaakt. 
Zij komt uit Roemenië.
 Wij kennen haar al vele jaren ! 
Het leven is voor haar veel krachtiger dan de dood en het 
lijden: in juni 2007 gaat ze opnieuw bevallen!

Andreia : Ja, er “ademt” een nieuw leven in mij!

Ik ben blij en moe tegelijk.

Hoe is het allemaal gebeurd en waarom?

Ik ben 35, heb 2 kinderen, ben getrouwd, maar eigenlijk alleen. Mijn 

moeder en schoonmoeder helpen me. Mijn echtgenoot is fysiek 

aanwezig, maar afwezig in vele dingen van het gezin.
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Het is moeilijk. Ik zei bij mezelf: “ik span me zo hard in, maar ik kan niet meer. De kinderen 

hebben het ook moeilijk. Ik heb hulp nodig. Het is niet erg als hij niet wil meehelpen in het 

huishouden. Ik moet vechten, niet scheiden. Dromen van een goede job zijn voor later. Je 

hebt een vader voor de kinderen en hij ziet ze graag”.

Om te kunnen vechten, gingen we in Namen naar een psycholoog die werkt volgens de 

methode van Bernadette Lemoine.

“Als jullie willen dat jullie kinderen zich goed voelen in hun vel, zij die jullie dierbaarste 

bezit zijn, blijf dan samen. Span jullie in, verander, praat met mekaar.”

“Ok, zei ik, ik zal al doen wat ik kan van mijn kant. Ik ga ermee akkoord om het opnieuw 

samen te proberen, lichaam, ziel en geest”. En op dat moment, hoewel ik in principe niet 

kon zwanger worden, bleek ik toch in verwachting.

Ik had het eerst niet in de gaten. Ik wilde wel nog een kind, maar met al die problemen 

wist ik niet wanneer.

Op een dag las ik de brieven van mijn man. Hij had schulden gemaakt, computerspellen 

gekocht en andere dingen die hij zich zelfs niet meer herinnerde. Allemaal achter mijn rug, 

natuurlijk. Wij staan in het rood op de bank, maar voor hem: wat doet het ertoe? Hij was 

tevreden, maar ik die elke cent omdraai, was in tranen… 

Ik heb geen werk. Ik heb dit jaar opgeofferd voor mijn oudste van 7 jaar, om hem te hel-

pen het gewoon onderwijs aan te kunnen, zodat hij niet naar het buitengewoon onderwijs 

moet. Heel mijn dag draaide rond hem: naar school brengen, naar de kinesist, naar de 

psycholoog, de dokter, de logopedist, hem helpen met het huiswerk, boodschappen doen, 

eten maken,…

Een raadpleging bij de gynecologe: “ ja, u bent zwanger. U hebt een maand om te beslissen 

of u hem gaat houden of niet.”

Ik wilde hem houden, ik ben al ouder, het is misschien mijn laatste kans om een kind te 

krijgen.

Het leven is hard en er moet gewerkt worden!

In mijn omgeving hoorde ik: “Ga voor een abortus. Hoe gaan we leven? Alex en Dani (ons 

tweede kind) vragen al onze aandacht. Je moet gaan werken. Jij bent niet in staat voor 3 

kinderen te zorgen. Het kind gaat ziek zijn, want jij bent niet in goede gezondheid.”

Ik heb Caroline ontmoet, mijn peetgezin, die altijd met jullie,“Levensadem”, verbonden 

is. Zij was de eerste die mij “proficiat!” zei. Zij begon samen met nog iemand van jullie 

werking voor mij en de foetus te bidden. Ik heb van jullie kleren en speelgoed gekregen, 

waar de kinderen heel blij mee waren.

De druk van mijn omgeving minderde, met een “onweer” van tijd tot tijd, maar daar kon 

ik mee leven en niet aan abortus denken.

Een eerste geluk: de familie van mijn man helpt ons de huur te betalen van een heel mooi 

huis, met veel plaats. Ik moet dikwijls huilen, wanhopig omwille van het verkwistend ge-

drag van Thierry en zijn gebrek aan interesse voor het leven thuis.
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Ik ben nu 6 maand zwanger van een meisje dat heel gezond lijkt te zijn. Het ontroert mij 

diep en maakt mij gelukkig. Thierry zegt dat hij trots is.

Mijn gezondheid is niet goed, maar ik bid God dat Hij mij verder helpt te veranderen, om 

vrede, liefde, gezondheid en vreugde te kennen.

De hoop, het gebed, mijn moeder en mijn schoonmoeder, helpen me elke dag vol te hou-

den, zelfs als ik het einde van de tunnel niet zie.

Ik ben jullie heel erkentelijk. Dank u.

We gaan het nu hebben over een ander aspect van  Levensa-
dem: een aspect dat we helemaal niet hadden verwacht.

Er kwamen vrouwen bij ons die vertelden : “ Ik was zwanger maar ik heb 
mijn kind verloren”. 
Sommigen hadden één of meer abortussen gehad, anderen een miskraam. 

“Maar, ik kom u toch om hulp vragen,want ik vind dat ik ook 
deel uitmaak van Levensadem”.
Wij hebben heel lang naar die mensen geluisterd en langzame-
rhand hebben we begrepen dat ook daar, in het hart van de 
dood die deze vrouwen hadden ervaren, de kiem tot nieuw 
leven was verborgen.
We zijn op hun vraag ingegaan en hebben vorming gezocht en 
gevolgd. Zo bieden wij die mensen een specifieke begeleiding 
aan, een spirituele begeleiding bij het verwerken van het ver-
lies van een kind voor de geboorte.

En juist dat is nu misschien het mooiste deel van ons werk: 
wij zien de verrijzenis elke dag! Het is prachtig om mee te 
maken.
Wanneer heel kleine baby’s sterven tijdens de zwangerschap, 
vijf weken oud of acht maand en een half, hebben deze vrouwen 
dikwijls niet de mogelijkheid om te rouwen om hun kind. Heel 
dikwijls wordt dát verdriet niet erkend in onze maatschappij.
Heel wat van die vrouwen hebben hun kind ook nooit gezien.

Er zijn medische ingrepen gebeurd en curettages, en op een bepaald ogen-
blik werden ze geconfronteerd met het besef dat hun buik leeg is. Heel 
veel van die vrouwen voelen die leegte hard aan.
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Velen van hen praten er nooit over, nochtans hangt juist daar de moge-
lijkheid van af om de pijn te verwerken, om het leven opnieuw op te ne-
men.
Bij de begeleiding van het verlies van een kind tijdens de zwangerschap 
blijven we stilstaan bij de vier aspecten waaruit het leven, waaruit elk men-
selijk leven bestaat –want elk van die aspecten wordt diep geraakt door 
een abortus.
Het fysische aspect: 
Veel van die vrouwen willen bijvoorbeeld niet meer terugkeren naar de 
plaats waar de abortus gebeurd is of ze hebben het moeilijk om opnieuw 
contact op te nemen met een gynaecoloog. Het is dus heel belangrijk om 
na te gaan of die vrouwen fysisch volledig hersteld zijn . 
Het psychologische aspect is ook belangrijk. Ook dat bespreken we met 
hen.
Het relationele aspect:
Bij het overlijden van zo’n kind zit heel veel verdriet dat verzwegen wordt, 
nooit uitgesproken. Die mensen hebben heel veel nood om opnieuw een 
veilige plek te vinden, vriendelijk en familiaal, waar ze tot rust kunnen 
komen.Daarom zijn er ook peetgezinnen voor mensen die een kindje ver-
loren hebben .
Het vierde aspect is het spirituele aspect, weer ongeacht haar of zijn filo-
sofische of gelovige overtuiging. 
Dat spirituele aspect hebben Jacques en ik doorheen de jaren concreet 
kunnen maken in  wat we de Emmausweg noemen. Intussen hebben twaalf 
koppels over heel België een vorming gevolgd om wie dit wenst spiritueel 
te begeleiden bij het verwerken van het verlies van een kind tijdens de 
zwangerschap
Marie en Bernard gaan vertellen over de Emmausweg die zij hebben afge-
legd en over hun ervaring van “verrijzenis”.

Bernard : In het jaar 2000 werd ons leven als jonge ouders heel hard dooreen geschud.

De eerste echografie waar we zo naar hadden uitgekeken, liet zien dat het hartje van de 

baby niet meer klopte.

Voor Marie die zó blij was dat zij zwanger was, dat zij het leven mocht dragen, was het 

een enorme schok : alles was voorbij, zij droeg de dood in zich.
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Marie : En voor Bernard, die zich pas dan goed en wel begon te realiseren dat hij vader 

zou worden, is het al gedaan! 

Bernard : Wij beseffen meteen dat de dokters heel bekwaam zijn op medisch vlak, 

maar dat ze absoluut geen aandacht hebben voor het lijden dat dit meebrengt, voor het 

verdriet.Je krijgt van die klassieke opmerkingen: “ Och, het is niet erg” en “je maakt wel 

een ander kind” van je omgeving. En de medische wereld merkt op: “Och, het is maar een 

embryo,” of nog “ Het is beter zo, er zou waarschijnlijk toch iets mis zijn”.

Marie :  Wij voelden ons heel erg overstuur, want we hadden een kind verloren!

Veel mensen relativeerden het bestaan ervan en dachten ons op die manier te kunnen 

troosten en ons verdriet verzachten.

Wij voelden echt de behoefte om dat kind een naam te geven.

Wij kregen de naam “Gabriëlle”. Pas veel later vernamen wij dat deze naam betekent : 

“God is mijn sterkte”.

Bernard :Wij kennen het bestaan van Levensadem dankzij onze parochie.

Marie : In die moeilijke ogenblikken hebben wij daar heel veel steun gekregen.

Jacques en Micheline hebben ons een Emmausweg voorgesteld.

Bernard : Marie heeft de Emmausweg alleen gevolgd. Zij had het meer nodig dan ik om 

haar verdriet te uiten.

Marie : Ik denk dat ik ook behoefte had aan een spirituele begeleiding in verband met al 

wat ik had meegemaakt. Ik zocht de zin van een leven dat zo snel was geëindigd.

Bernard :Zelf had ik grote vraagtekens op spiritueel gebied. 

Marie : Bernard zocht naar woorden om mij te troosten, maar hij vond er geen.

Daardoor konden er spanningen ontstaan in onze relatie.

Hij had het nodig om dingen alleen door te maken, om afstand te nemen, hoewel hij echt 

aanwezig was en mij steunde. 

Onnodig te zeggen dat de steun van Jacques en Micheline heel veel voor ons heeft bete-

kend in die moeilijke situatie.

Het is moeilijk om in enkele zinnen de rijkdom van de weg in één jaar afgelegd, samen te 

vatten. Maar hier volgt wat ons heeft getroffen:

Eerst en vooral de kwaliteit van het luisteren en het gebed van Jacques en Micheline.

Ik koester de herinneringen aan die momenten van gebed waarbij we alles wat we hadden 

meegemaakt tijdens de zwangerschap, konden afgeven.
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Bernard : Ik was erg getroffen toen Marie me vertelde dat als 

één van de twee praatte, de ander in gebed was. 

Marie : En dan natuurlijk: de ontmoeting met God langs  Ga-

briëlle…. hoe God zich openbaart doorheen de kleinsten on-

der ons. Dat gaf ons een enorme hoop. 

Nog iets belangrijks: de Eucharistie die we samen hebben ge-

vierd, waar we al wat we meegemaakt hebben aan God kon-

den toevertrouwen.

En uiteindelijk ook de sociale dimensie: de gemeenschap van 

alle mensen die 

bidden.

Te weten dat iemand voor ons bidt sinds dat ogenblik , was 

echt een hulp voor ons.

Bernard : Ons verhaal eindigt goed, want we hebben nu drie dochtertjes.

Er is een nauwe band ontstaan tussen ons en Jacques en Micheline, de verantwoordelijken 

van Levensadem. Ze waren aanwezig op de doop van onze kinderen. 

Zo was het heel vanzelfsprekend dat we op hen beroep deden, wanneer we botsten op 

nieuwe moeilijkheden, niet noodzakelijk omwille van de kinderen. We vonden bij hen tel-

kens een zeer grote beschikbaarheid, veel luisterbereidheid en echt kostbare raad.

Marie : Van heel deze ervaring onthouden wij vooral een kwaliteitsvolle relatie, over 

een lange tijd opgebouwd en telkens aangepast aan onze noden. Dat is zo kostbaar en 

ongewoon in  onze maatschappij, die vooral gericht is op prestatie en eigen profijt.

Bernard : Wat wij ontvangen hebben willen wij heel graag doorgeven, eerst en vooral 

aan onze kinderen, maar ook aan heel onze omgeving.

Wij gaan verder in de tijd en luisteren nu naar iemand uit 
Vlaanderen: Rachida .
Rachida is van Marokkaanse afkomst en woont in Meche-

len.

Rachida : Dag allemaal.Ik woon al zesendertig jaar in België. Toen ik twee jaar was ben 

ik naar België gekomen.

Mijn moeder moest dringend in het hospitaal worden opgenomen en stierf na zes maand 
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aan een hersenbloeding. Ik was twee jaar oud en de jongste . We waren met z’n zessen : 

drie jongens en drie meisjes. 

Mijn vader heeft ons in de steek gelaten en is met een andere vrouw teruggekeerd. 

We woonden bij haar maar hebben veel afgezien...Zij had zelf ook nog twee kinderen die 

zij voortrok. Als wij bijvoorbeeld van school kwamen, kregen haar eigen kinderen te eten, 

wij niet. We hebben veel afgezien...

Mijn vader is tien jaar later gestorven, maar toch vergeef ik hem. 

Mijn vader heeft mij uitgehuwelijkt op mijn zestiende. 

Op mijn negentiende kreeg ik een zoontje en toen hij twee werd gingen wij naar Marokko 

om te scheiden. Ze hebben daar mijn zoon afgenomen. Ik heb al het mogelijke gedaan 

maar tevergeefs.

Ik ben alleen teruggekeerd naar België en ben naar het vluchthuis gegaan in Mechelen. 

Ik moest allerlei stappen ondernemen, een advocaat nemen. 

Ik heb mijn zoon stiekem teruggehaald, ik kon niet anders want ik was Marokkaanse.

Ik heb mijn zoon “gestolen” en ben teruggekeerd naar België. Zeven uur heb ik vastgeze-

ten in het politiebureau in Zaventem. Ze zegden me: “Mevrouw, dit is uw zoon niet” . 

Mijn zoontje duwde me weg en schreeuwde “mama, mama”, maar hij riep eigenlijk naar 

zijn tante, want het was de zus van mijn man die voor hem zorgde. 

De politie deed verder onderzoek en kwam te weten dat het vluchthuis mij hielp bij alle 

juridische stappen.Ze lieten me gaan. Ik ben recht naar het vluchthuis gegaan waar men 

mij verder heeft geholpen.

Ik heb een appartement gevonden, het OCMW heeft mij geholpen met de waarborg. 

Ik heb veel miserie gekend en ik hoopte dat het nu zou beteren, maar het verliep van 

kwaad naar erger. Ik ontmoette iemand en samen kregen we vier kinderen. Zelf was hij 

nog niet gescheiden dus stonden alle kinderen op mijn naam. De advocaat vertelde me 

dat zolang hij niet gescheiden was, hij de kinderen ook niet kon erkennen.

Maar die man begon te drinken, nam drugs. 

Ik moest kiezen: mijn kinderen of mijn vriend, maar dan riskeerde ik de kinderen te ver-

liezen. Ik heb hem buitengezet, maar hij volgde mij, voor zijn kinderen. Er was niets aan te 

doen… het was heel zwaar voor mij. -+

Ik heb aan het OCMW gevraagd om werk te zoeken. Ik heb twee maanden gewerkt. Ik 

was zwanger, maar wist het toen nog niet. Het was het vierde.

Ik wilde een abortus. 

Ik heb een afspraak gemaakt en liet een echografie doen.

De gynaecoloog legde uit wat er allemaal te zien was : “dat is het embryo, daar is het 

hartje, dat zijn de armpjes”  en toen dacht ik bij mezelf : “ik wil eigenlijk geen abortus! 

Dat kind gaat groeien in mij!”

k had een heel goede vriendin, Kristel. Zij heeft mij naar Levensadem gebracht.

Op 15 december kreeg ik weeën. Ik was alleen thuis en het was middernacht. Een buur-

vrouw heeft me naar het ziekenhuis gebracht.
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De vrouw die mij begeleidde begon al te huilen op het ogenblik dat ik naar de verloska-

mer moest; ze kon mij niet helpen. Die buurvrouw had haar man pas onlangs verloren 

en die man had daar nog in de zetel gezeten tijdens haar laatste bevalling, in dezelfde 

kamer waar ik ging bevallen. Ze kon me niet helpen, het was te zwaar voor haar op dat 

ogenblik.

Zij is vertrokken, Veva is bij mij gebleven tot mijn zoontje geboren is . 

Ik kan nu niet meer werken en krijg medicatie voor mijn hart. 

Ik ben sinds vier maand invalide verklaard. Een jaar geleden klopte mijn hart aan 180 

slagen per minuut. Ik werd toen opgenomen op de Intensieve Zorgen. 

Ik neem nu medicatie tegen hartkloppingen. 

Het is hard. Ik huil wanneer ik hoor dat iemand zwanger is.

Ik ben blij dat ik een jongen heb van 19. Hij heeft gestudeerd en heeft zijn diploma . 

Hij werkt en heeft een auto gekocht . Hij zei : “nu moet jij die zware zakken niet meer 

dragen, ik ben er “  en hij helpt mij .

Ik ben Levensadem zeer dankbaar en erkentelijk . Als ik een probleem heb, bel ik naar 

Veva en krijg ik steeds een goed antwoord, steeds positief . Aan allen hartelijk dank! 

We hebben ook  Kelly gevraagd om te komen getuigen, een jonge vrouw 
van 20.

Ik kom eigenlijk vertellen dat ik een aantal weken geleden plots zwanger ben geworden.

Het was een moeilijke tijd omdat wij nog zo jong zijn.

Ik moet nog naar school gaan en mijn vriend is pas aan het werken.

We wisten eigenlijk niet hoe we dit juist zouden moeten aanpakken. 

Na een paar moeilijke weken hebben we besloten het toch te houden en ons best te 

doen om voor dat kindje te zorgen. Onze familie steunt ons ook zeer hard en alle mensen 

die wij kennen.

Wij zijn ook in contact gekomen met Levensadem. Wij zijn samen met hen gaan praten. 

Ook Levensadem heeft ons veel steun gegeven. 

Ik ben nu 4 maanden zwanger. 

Kelly is op 6 november bevallen van een flinke dochter, Kyana.

I n de loop van de jaren nam het aantal oproepen toe. Vooral in Brussel, 
een grote stad. Ghislaine en Charles waren peetgezin van bij de aan-
vang van Levensadem.

Drie jaar geleden hebben zij besloten om zich allebei voltijds in te zetten 
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voor Levensadem .
Charles heeft de zekerheid van zijn job opgegeven om fulltime te werken 
voor de Heer. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de oproepen uit Brus-
sel. 
Er is dus Levensadem die alle oproepen voor Vlaanderen beantwoordt, en 
er is een “antenne” die de oproepen van Brussel-Stad beantwoordt.
Jacques en ik blijven verantwoordelijk voor de oproepen uit Wallonië en 
wij verzorgen de algemene coördinatie. 

Wij gaan nu nog luisteren naar twee moeders, die nog niet lang geleden op 
Levensadem beroep hebben gedaan. 
De eerste is Gabriëlle , zij woont nu in Verviers. Toen we haar ontmoetten, 
verbleef zij in Malmedy. Zij is nu hier met haar dochtertje.

Gabrielle : Goedendag, ik ben 26 en woon in Verviers. Ik werk als com-

merciële secretaresse . Ik kom uit Nederland en ben in België gaan wonen 

toen ik 13 was. 

Vorig jaar ben ik zwanger geworden. Onverwacht. Ik moest beslissen: “Hou 

ik mijn kind of niet?”.  Heel mijn omgeving was tegen: mijn situatie was niet 

stabiel genoeg; ik had onvoldoende middelen van bestaan. 

Ik weet ook niet wie de vader is, want er zijn eigenlijk twee vaders !  Op 

slag stond ik er alleen voor ! 

Ik zocht op het internet informatie over abortus en stuurde een mail naar 

Levensadem die me doorverwezen naar “Souffle de Vie” in Brussel. 

Ik heb Jacques en Micheline ontmoet die mij heel veel hoop en kracht heb-

ben gegeven, nog afgezien van Solen, mijn dochtertje. Ik heb veel minder 

schrik voor de toekomst. 

Ik dank Levensadem heel hartelijk voor al wat ze mij gegeven hebben voor 

de baby en ik dank ook al de vrijwilligers die dat mogelijk maken. Dank u!

Ik ben niet gewoon om voor de micro te spreken, daarom vergeet ik heel 

veel.

Ik had alle stappen al ondernomen om de abortus te laten doorgaan. Ik ben 

drie keer naar het centrum geweest. 

Eerst een onderhoud met de psychologe, om te zien of je het psychologisch aankunt; 

vervolgens een medisch onderzoek om te kijken of je het fysisch  aankunt. 
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En een derde bezoek voor de eigenlijke ingreep. I

k was zeker van mijn beslissing, maar op het ogenblik dat men me de medicatie gaf om 

de ingreep op gang te brengen, leek het of ik een soort hysterische crisis kreeg. Het was 

zo erg dat ze mij naar het Hospitaal in Luik brachten om mij te laten opnemen in de 

psychiatrie. 

Maar enkele uren en kalmeermiddelen later, had ik een gesprek met een psychologe. 

Zij liet mij verstaan dat ik niet in de psychiatrie thuishoorde, maar dat ik naar huis moest 

gaan en over mijn situatie moest nadenken.

Ik heb een week nagedacht en besloten mijn kind te houden. Nadien is mijn zwangerschap 

vooruitgegaan als een raket. 

Bij de geboorte kreeg ik een heel grote verrassing te verwerken: Solen heeft het syn-

droom van Turner. Het is een genetische ziekte . 

Het heeft te maken met de chromosomen X en Y tijdens de conceptie. 

Meisjes hebben normaal XX maar  Solen is geboren X0. 

Het is niet zo erg, zij moet hormonen krijgen om goed te groeien tot een normale lengte. 

Ik moet ook zolang ze nog jong is, specialisten raadplegen om haar te opereren,  omdat 

ze onvruchtbaar zal zijn anders. 

Over een jaar of twee zal ze waarschijnlijk geopereerd worden, zodat ze later eventueel 

kinderen kan krijgen met in-vitrofertilisatie.

We gaan nu luisteren naar de moeder van het allerjongste 
kindje hier aanwezig. 
Mireille komt uit Verlaine, tussen Namen en Luik.

Mireille : Dank u wel voor de uitnodiging !  

Ik heb inderdaad een heel moeilijke periode doorgemaakt. 

Ik ben in België terecht gekomen in 2005 nadat ik bepaalde dingen heb meegemaakt. 

Ik was samen met een man, echt mijn eerste liefde. 

Ik werkte in een firma van fruitimport.

Ik was ziek, de dokter schreef mij een behandeling voor. 

Hij zei me dat ik niet ongerust moest worden, dat de medicatie bijwerkingen kon hebben 

die een vals gevoel van zwangerschap konden geven. 

Ik maakte me helemaal geen zorgen.

Toen kreeg ik echt symptomen van zwangerschap.

Telkens wanneer ik het aan de dokter zei, antwoordde hij: “nee, nee, maak je maar geen 

zorgen”. 
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Maar een paar maand later liet ik mij volledig onderzoeken en daar vernam ik dat ik zwan-

ger was. Ik ging naar de dokter en die vroeg: “Wat ga je nu doen? Wil je een abortus?”  

Een kwartier lang was ik met stomheid geslagen. 

Toen antwoordde ik : “ nee, als ik zwanger ben, dan weet God waarom. Ondanks mijn 

situatie zal alles wel in orde komen.” 

Het was niet gemakkelijk, moet ik toegeven, want de relatie met de vader van het kindje 

was al verbroken voor ik wist dat ik zwanger was. 

Toen ik het wist belde ik hem op om het hem te vertellen . Hij zei me toen : “o, maar dat 

is goed! een mooie gelegenheid om weer samen te zijn”. 

Ik heb nee gezegd, ik zag het niet zitten om opnieuw met hem te beginnen. 

Hij mocht vader zijn, maar opnieuw samenleven was voor mij onmogelijk. 

Hij heeft dan geantwoord dat als ik hem niet meer wilde, hij ook geen enkele verantwoor-

delijkheid meer had. 

Op slag was ik helemaal alleen !

Ik leerde een vrouw kennen, Nathalie. Ze heeft mij heel erg gesteund en sprak me over 

Levensadem. 

Ze gaf mij het telefoonnummer van Levensadem .

Ik belde, Micheline nam op. Ik heb mijn situatie uitgelegd. Ze zei me: “maak je geen zorgen, 

waar woon je?” 

Ik moet eerst nog vertellen, dat voor ik telefoneerde, ik in een huis van het OCMW 

verbleef. Daar woonde een familie die mij verplichtte te verhuizen tijdens mijn zwangers-

chap. 

Slechts een week op voorhand zegden ze me dat ik moest verhuizen. 

Ze gaven mij een ander huis. Er was zelfs geen water, geen verwarming. 

Ik heb me beklaagd en ze hebben de verwarming hersteld en de boiler voor het warm 

water. ‘

De dag nadien lag ik nog in bed toen ik iets verbrands rook. 

Ik ging kijken: de badkamer stond in brand, de boiler brandde en ik was helemaal alleen . 

Ik had nog de reflex de gasfles dicht te draaien.  

Ik heb de brand zelf kunnen blussen, met water en lappen stof. 

Het OCMW plaatste me dan in een hotel, ver van alles geïsoleerd, zonder restaurant.

 Als ik wilde eten, moest ik de bus nemen (en er was maar een bus om de drie uur) naar 

Huy, daar iets te eten gaan halen en met de bus terugkeren.  

Ze gaven mij dertig euro en vertrokken.  

Ik heb geen nieuws meer gehad. 
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Toen is Nathalie me komen halen. 

In mijn toestand was het niet verantwoord zo totaal geïso-

leerd te moeten leven. 

Het is van bij haar thuis dat ik naar Levensadem heb ge-

beld. 

Micheline en Jacques zijn me komen bezoeken. 

Ze hebben voor mij een appartement gevonden .

Met hen spreken heeft me heel veel deugd gedaan.

Ik voelde mij terug vrij. 

Ze hebben mij terug moed ingesproken. 

Ze hebben mij al het nodige voor het kleintje bezorgd. 

Al wat ik nodig had hebben ze mij gebracht. 

Maar het allerbelangrijkste was de morele steun die ze mij 

gaven, de liefde die ik kreeg. 

Ik woon in Verlaine en heb geen familie hier in België. 

Ze hebben mij in contact gebracht met een peetgezin dat mij nog altijd veel steunt . 

Op 37 weken is mijn dochtertje geboren. 

Mijn peetgezin is heel de tijd bij mij in het hospitaal gebleven en ook sinds ik terug ben, 

blijven ze heel veel voor mij doen. Ik krijg heel veel liefde. Dank u.

Wat mij het meeste treft in de getuigenissen van de 
moeders vandaag, is hun verlangen om te vertellen 
dat het leven mogeli jk is, ondanks al le moeil i jkheden. 

Velen hebben gevraagd te mogen getuigen, te mogen bevestigen 
hoe concreet, hoe levend die hoop is geworden. 
Wat me ook bijzonder treft is de solidariteit van de ene moeder 
met de andere. 

Vaak zi jn er mensen die ons zeggen dat we publiciteit moeten 
maken, folders opsturen, op televisie komen. Maar de beste publi-
citeit zi jn de moeders zelf . 
De ene brengt de andere mee, heel gewoon, omdat anderen, de 
eerste moeders het hen verteld hebben. 
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Dat is de realiteit bi j Levensadem. het is al lemaal heel klein. . . , heel 
f i jn en zacht…, als een bries, als een ademtocht.

We luisteren naar een korte getuigenis van iemand die heel spe-
ciaal geraakt werd, juist ti jdens een Eucharistieviering voor men-
sen die een kindje verloren ti jdens de zwangerschap.

Michèle : Toen ik 35 was, probeerde ik al 4 jaar lang zwanger te worden, maar het lukte 

niet.

Eindelijk vernam ik op een dag dat ik zwanger was. Drie weken later zei de dokter dat ik 

een miskraam had.  Ik heb die ervaring diep weggeduwd.

Maar tijdens een eucharistieviering van Levensadem in mijn parochie – ik weet niet meer 

in welk jaar -  werd ik diep geraakt: de Heer liet mij zien dat wat ik begonnen was ge-

durende twee maand en een half, door God was voltooid in de hemel en Hij had er een 

wonder van gemaakt. 

Hij heeft de mislukking omgekeerd tot iets prachtigs! Dank U Heer.

L uisteren we nu naar een moeder die 17 jaar geleden naar Levensa-
dem is gekomen. Zij gaat samen met haar kinderen getuigen.

Nathalie : Goede avond allemaal.

Hier volgt in enkele woorden mijn getuigenis:

Ik ben moeder van 3 kinderen, allemaal hier aanwezig. De jongste is Christopher, een 

maand geleden 14 geworden.

Ik ken Levensadem al 17 jaar. 

Ik ben zelf een moeder van Levensadem sinds 15 jaar ongeveer. 

Ik ben gescheiden en voed sinds 12 jaar mijn kinderen alleen op, hoewel ”alleen” niet 

helemaal juist is, God helpt mij erbij.

Ik kom uit Ivoorkust en wil mijn verhaal vertellen vanuit een andere invalshoek : wat God 

ons geeft doorheen het werk van Levensadem.

Ik kom uit een familie die volledig animistisch is.

Het enige christelijke dat ik kende, toen ik in contact kwam met Levensadem, was de 

Katholieke lagere school. 

Toen ik Levensadem leerde kennen, maakte ik een moeilijke periode door. 

In het begin probeerde Levensadem eerst onze materiële noden te lenigen om ons te 
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helpen onze kinderen te verwachten met vreugde en liefde.

Maar Levensadem heeft mij veel meer gegeven dan materiële hulp, Levensadem heeft mij 

Jezus gegeven.

En vandaag kan ik getuigen van mijn geloof, kan ik getuigen van het geloof van mijn kinde-

ren, - ze zullen het straks zelf vertellen. 

Vandaag mag ik zeggen dat de weg heel lang is geweest, er waren vele kruisen, vele 

moeilijkheden, en zonder de kracht van ons geloof in Jezus hadden we hier nooit kunnen 

staan.

Dit wil ik zeker zeggen aan iedereen, aan allen die op de een of andere manier in Leven-

sadem werkzaam zijn: dank u! 

Dank,  want jullie willen de uitgestoken handen van de Heer zijn !

Ik ben een overtuigd christen en beleef mijn geloof, samen met de kinderen.

Mijn kinderen worden als voorbeeld genomen en ze schamen er zich niet voor! 

Ze zijn zelfs fier te mogen geloven!

De mooiste schat die wij gekregen hebben – en ik denk nu niet aan alle begeleiding, het 

luisteren, alle hulp,- is Jezus en Maria.

We zijn mekaar ongeveer 10 jaar uit het oog verloren, maar vandaag besef ik tot mijn 

grote verrassing dat Levensadem mij opnieuw de hand reikt: ik heb 2 miskramen gehad 

en begin een Emmausweg met Levensadem!

Hoelang zal het duren? Ik weet het niet. 

Blijkbaar heeft de H.Geest dit bewerkstelligd.

We vertrouwen ons toe aan God en laten Hem zijn werk doen in ons. 

Dank u.

Hadinda : Ik ben Hadinda, de dochter van Nathalie. 

Zij heeft het geloof gekregen langs Levensadem, ze heeft het jullie juist verteld.

Ik weet zelf niet goed meer wat er allemaal gebeurd is toen ik klein was, maar mijn moe-

der heeft ons altijd verteld over Levensadem, ook toen we het contact hadden verloren.

Dus dank ook ik Levensadem voor het geloof van mijn moeder, het geloof dat ze mij heeft 

doorgegeven.

Gedurende een tijd heb ik bij mijn vader gewoond en was ik gescheiden van mijn moeder. 

Dat was in het begin niet gemakkelijk, want ik ben opgegroeid in een gelovig milieu maar 

had zelf mijn geloof nog niet gevonden. 

Mijn vader is atheïst, hij is eigenlijk tegen het geloof, en op dat moment heb ik zelf de 
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Heer ontdekt.

Ik was 9 jaar, ik ben op retraites geweest met gelovige vrienden, bij de Beati-

tudes. 

Daar, op Pinksterdag heb ik de H.Geest ontvangen. 

Dat heeft heel mijn leven veranderd. 

Sindsdien is Hij altijd bij mij, waar ik ook ga. 

Op school probeer ik over mijn geloof te getuigen bij de jongeren die ik ont-

moet.

Dank u Adem van leven, want langs mijn moeder om hebt Gij mij het geloof 

gebracht. 

Dank u. 

E n om te eindigen het getuigenis van een religieuze, al jaren 
bidster voor Levensadem. Ook voor haar is Levensadem 
een bron van vruchtbaarheid.

 
bidster:

Tijdens het eerste jaar dat ik werkte als verpleegster,  heb ik, zonder het te weten, een 

abortus bijgewoond.

Het voorval heeft mij diep geraakt en geeft, denk ik, vandaag zin aan mijn aanwezigheid 

in Levensadem als bidster.

Tijdens mijn noviciaat in 1991 heb ik naar Levensadem geschreven. In hun antwoord stel-

den ze me voor om bidster te worden. Ik heb dat aanbod aanvaard. Ik kreeg de voornaam 

van een moeder en haar kind. Sindsdien bid ik voor verschillende moeders. Sinds 1991 

vertrouw ik elke dag verschillende moeders toe aan de Heer.

Voor mij geeft dit engagement ook zin aan mijn religieus leven, meer speciaal aan mijn 

gelofte van kuisheid. Ik geef het leven niet lichamelijk door, maar ben vruchtbaar door 

mijn spiritueel leven en mijn gebedsengagement.

Elke avond voor ik ga slapen, bid ik heel eenvoudig voor elke moeder, elk kind, elk koppel. 

Ik heb de naam van elke moeder en elk kind in mijn brevier geschreven. 
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Zo bid ik voor hen, samen met mijn gemeenschap. En het engagement draag 

ik niet meer alleen, maar samen met de andere zusters. 

Dat engagement om te bidden heeft ook gevolgen voor mijn omgeving. Bi-

jvoorbeeld bij mijn collega’s. Als ik hen vertel over mijn engagement bij Le-

vensadem, geeft me dat de kans om van tijd tot tijd kinderkleding te krijgen, 

of een kinderwagen, een bedje.

Om te eindigen geloof ik dat dit engagement ons allen met elkaar verbindt, 

want we hebben allen onze taak en allen weten we dat God van ons houdt.

Het voornaamste is het leven te kunnen doorgeven zoals we zijn en waar 

we zijn. 

Dank u!

GEBOREN IN DE EEUWIGHEID

Levensadem vzw nodigt al wie een kindje verloor ti jdens de zwan-
gerschap uit op een Eucharistieviering : 

donderdag 13 december 2007 om 20u. 

in de O.L.V.Basil iek te Oostakker-Lourdes ,

woensdag 12 december 2007 om 19.15u.

in de Sint-Michielskerk, Rijselsestraat, Kortrijk

en 

een tweetalige viering op

dinsdag 4 december 2007 om 19u.

in de kerk OLV van Vreugde, Britse Soldatenlaan 29, Anderlecht

met Mgr. De Kesel

Word je van dichtbij of verderaf geconfronteerd  met het verlies van een kin-

dje vóór de geboorte , of wil je aansluiten bij ons gebed: je bent welkom.

Je aanwezigheid is een teken van geloof dat geen enkel leven verloren gaat en 

dat mensen steeds nieuwe kansen krijgen. Een teken van solidariteit met al wie 

een kindje verloor nog vóór het kon geboren worden. 
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Lieve vrienden,

Zoals jul l ie weten, kri jgt Levensadem geen subsidies van de staat. De hulp die we 
bieden en de werking van de vzw hangen helemaal af van de giften die we krijgen.
In het vorig ti jdschrift schreven we: ” U bent met 4000 om het ti jdschrift te lezen. 
Indien de helft van u ons 5 euro of meer per maand zou storten met een permanen-
te opdracht, zouden we niet al leen de lopende rekeningen kunnen betalen. We zou-
den vooral nog veel meer mensen die nu op ons een beroep doen financieel kunnen 
helpen. Want zi j zi jn natuurli jk de eerste begunstigden van de giften. In 2007 bestaat 
Levensadem 20 jaar, help ons om de volgende 20 jaar te kunnen voortdoen!”

Met velen hebben jul l ie onze oproep beantwoord, waarvoor onze welgemeende 
dank!
In dit ti jdschrift konden jul l ie ontdekken hoe zovele gezinnen vreugde,hoop en 
kracht met elkaar konden delen dankzij Levensadem. 
We danken nu reeds al wie deze nieuwe oproep tot gulheid en vri jgevigheid zal 
horen en de rangen vervoegen van de donateuren, dankzij wie Levensadem kan 
“ademen” …

Om het jul l ie gemakkeli jk te maken, drukken we een formulier voor een doorlo-
pende opdracht af, die jul l ie aan jul l ie f inanciële instell ing kunnen bezorgen.

Zalig Kerstfeest! en een voorspoedig en gelukkig 2008!

Datum en handtekening



Naam:
Adres:

Email-adres:                                                                                 telefoon:

Adressen van personen , met mogeli jke interesse voor Levensadem:
een toekomstige moeder die hulp nodig heeft, een steungezin, een bidder, donateur, dok-
ter, kinesist, verpleegkundige , advocaat, notaris, sociaal assistent, psycholoog, ondernemer, 
electricien, loodgieter, schilder, hulp in de vestiaire , handige harry voor Pesche, enz….
Ik stem ermee in dat u hen in mijn naam informatie over Levensadem stuur t :     Ja      Neen

naam en voornaam:
adres:

Zou kunnen helpen als…..

naam en voornaam:
adres:

Zou kunnen helpen als…..

naam en voornaam:
adres:

Zou kunnen helpen als…..

naam en voornaam:
adres:

Zou kunnen helpen als…..

Gelieve dit blad terug te sturen naar Levensadem vzw, Floralaan 6, 2640 Mortsel.
Bij voorbaat van harte dank. 
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