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Het tijdschrift van de vzw Levensadem/le Souffle de Vie
verschijnt 2X per jaar in het Frans en 2X in het Nederlands.
Wens je meer informatie? Surf naar onze website www.levensadem.be
Wil je meewerken als vrijwilliger of je engageren als bidder?
Bel ons op 03/449 48 26 of stuur een bericht naar levensadem@scarlet.be
Wil je helpen bij de opbouw van ons vakantiecentrum in Pesche?
Bel liefst rechtstreeks met de verantwoordelijken ter plaatse:
060/34 40 87 of 0475/33 96 46
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Als je getuigenissen van Levensadem leest, zou je kunnen denken dat alles op één, twee,
drie wordt opgelost .
Maar leven en dood zijn zo met elkaar verbonden,
dat het ene uit het andere wordt geboren.
Ze zijn als de bakens van ons bestaan.
Ze gooien elkaar de bal toe,
en wij merken het soms niet eens op.

Mijn kind, als jij leeft
laat je mijn zwangerschap sterven.
Ik word moeder en
verlies mijn kindertijd, soms nog zo dichtbij.
Mijn kind, als jij sterft
ontdek ik plots
de onvermoede stempel die je leven drukte
op mijn bestaan.
Met wijd open ogen zie ik het wezenlijke
van mensen en dingen:
tijd en ruimte,alles
wordt helemaal anders.
Zo gaat het leven verder,
van leven naar dood
van dood naar leven…
leef volop
tot de dood erop volgt…

Sterven,
is dat niet: één toestand achter je laten
om helemaal anders te worden,
de kiem van een nieuw leven
geroepen om tot vervulling te komen?
van zaadje tot stengel,
van stengel tot aar,
van aar tot graankorrel, die 30, 60 of 100 keer
vrucht draagt….

Leven
en de dood als vervulling zien.
Sterven
en het leven als een ongekende mogelijkheid zien.
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De getuigenissen in dit tijdschrift tonen jullie de verborgen geheimen van leven en
dood, met als diepste geheim: de weg om van het ene naar het andere te kunnen: de
Hoop
Moge de hoop die deze mannen en vrouwen ertoe gebracht heeft
te lachen als een zon,
te schreien als de regen die de grond van hun binnenste vruchtbaar maakt ,
vandaag jouw hoop voeden en groter maken.
Hoop neemt het lijden niet weg;
ze lost niets op,
ze is gewoon een kameraad die je bij de hand neemt
van het ene gebeuren naar het andere,
vol begrip en medeplichtig,
als jij dat ook graag wil.
Micheline
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PESCHE: opening van de eerste vakantiewoning
Anne-Marie vertelt
Ongeveer een jaar geleden nam ik contact op met Levensadem. Ik was een jonge moeder
van 2 schatten van kinderen en pas zwanger van een derde. Ik had
de steun en nabijheid van iemand nodig om mij te begeleiden in dit
nieuwe avontuur. Mijn nood was niet materieel, maar emotioneel:
“een steungezin voor mijn kinderen en voor mij!”
Men heeft ons in contact gebracht met een gezin, dat bereid was
om ons in hun hart te sluiten. Dank u!
Enkele maanden later was ik doodmoe en had ik het emotioneel
moeilijk met alle gevoelens die loskwamen na de geboorte van
Samuel. Levensadem heeft me in die kwetsbare periode geholpen.
Ik had maar een wens: even ontsnappen, afstand nemen, weer ademruimte krijgen.
Maar hoe kon ik het? Alleen weg gaan naar een onbekende plaats met drie kleine kinderen?
Hoe konden mijn kinderen en ik er het maximum van profiteren? Hoe vertrekken met een
heel beperkt budget? enz…
“L’Envie de Souffler” kwam juist op tijd. Het eerste vakantieverblijf was net afgewerkt en
gereed om het allereerste gezin te onthalen.
De omgeving is prachtig: een enorme tuin met speeltuigen, moestuin en dieren; alles goed
beveiligd voor de kinderen. Het weer speelde niet echt mee: het heeft veel geregend.
Maar het geluk daar te mogen zijn, de zuivere lucht in te ademen, nieuwe kracht op te doen,
en dan het gezin Caron… Ze stonden altijd klaar voor elke vraag, deden hun best om ons te
laten uitblazen, in de geest van Levensadem. Ze gingen met ons onderweg, maar lieten ons
tegelijk in onze verantwoordelijkheid; ze hielpen ons om dat detail van het slechte weer te
minimaliseren.
Heel dikwijls vraagt Nathan, mijn oudste zoontje van 4, wanneer we terugkeren.
We wonen in Brussel. Mijn kinderen hebben niet dikwijls de kans met dieren om te gaan.
Voor hen was het een totaal nieuw avontuur: simpel, mooi, eenvoudig: het geluk er te mogen
zijn, gewoon maar zijn.
Een ervaring voor herhaling vatbaar, en die ik alle gezinnen zou willen aanraden, al wie zin
heeft in een nieuwe horizon, behoefte heeft om uit te blazen. “L’Envie de Souffler” heeft zijn
naam niet gestolen.
En het steungezin vertelt verder:
Tijdens een gebedsavond was ik getroffen door het woord van Lukas,10,1: “Hij zond hen
twee per twee”, en “ze kwamen vol vreugde terug” (vers 17)
Enkele dagen later werden we persoonlijk aangesproken om steungezin te worden bij
Levensadem. Ik zag het als een roeping… en wat een vreugde, sinds we kennis hebben
gemaakt met Anne-Marie. Een derde zwangerschap… misschien een probleem? Toch niet,
ze bleef hoop koesteren, altijd beschikbaar voor haar drie bengels. Heer, U roept ons op om
lief te hebben met uw liefde, om heel attent te zijn voor haar en de kinderen. Dank u, want
haar moed is besmettelijk en uw liefde is barmhartig. Ze is voor ons een prachtig geschenk
en terwijl wij met haar bezig zijn, werkt U aan verzoening en vrede binnen onze eigen familie.
Dank u.
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Op een weekend van januari brachten we Anne-Marie en haar drie kinderen – de jongste
nog maar een paar weken oud - naar Pesche. Hij zal er zijn eerste “vermaanddag” vieren.
We kennen de plaats niet. De rit er naar toe met ons zessen verloopt heel aangenaam.
In het dorp aangekomen, ontdekken we het huis. Marcel staat op de koer en nodigt ons uit
binnen te komen. Kerstbomen, een kerststal scheppen een feestelijke sfeer.
Wat een groot huis! Zeer ruim, mooi bemeubeld door de vrijgevigheid van velen, een
ingerichte keuken, salon, alles erop en eraan: kortom een droomverblijf.
Jeannine onthaalt ons: ze
zijn zo blij ons te mogen
verwelkomen, wat een
vriendelijkheid,
discretie,
wat een vermogen te
luisteren. Ze stellen ons
direct op ons gemak. De
kinderen
Matthéo
en
Nathan lopen alle kamers
door. Alles is sober, maar
van een goed doordacht
comfort. En vlakbij is er de
kapel die uitnodigt tot
lofgebed, groots in haar
eenvoud, een verbouwde
stal, met nog zichtbare
voederbakken. Gods aanwezigheid in deze Kersttijd: een mooi symbool.
We bezoeken het domein, een stal met geitjes, duiven, kwartels, kippen en hanen… En niet
te vergeten: twee grote waakhonden, waar niet mee te spotten valt. Speeltuigen voor de
kinderen in een grote boomgaard, we ademen de rust in, het is een droom.
Na het bezoek drinken we samen koffie, praten wat, en knippen symbolisch het lint door: het
eerste gezin neemt zijn intrek in dit prachtige vakantieverblijf.
Maar het is al tijd om naar huis te gaan. Over enkele dagen komen we ze terughalen, verrukt
om hun vakantie, de kinderen tot de laatste minuut aan het spelen.
Bravo Marcel en Jeannine en heel de ploeg! Dank u voor alle vakantievreugde voor zovele
gezinnen van Levensadem!
HET IS PRACHTIG! Aan iedereen: DANK U!

Uitnodiging aan alle gezinnen die door Levensadem worden gesteund:
kom van een vakantie genieten, enkele dagen uitblazen, heel goedkoop en in een
eenvoudige, hartelijke sfeer, op de buiten. Het eerste verblijf dat vorige winter geopend werd
is geschikt voor een gezin van 6 -8 personen. Het daagt de naam ‘la tanière”(het hol).
Neem contact op met Levensadem voor verdere inlichtingen of om je in te schrijven.
Uitnodiging aan al wie wil en kan:
De twee volgende vakantieverblijven zijn bijna af: kom ons helpen om ze volledig af te
werken.
Ze heten “le nid” (het nest) en “la maternelle” (de kleuterklas), omdat het ingericht is in de
kleuterklas van de vroegere school. Gezinnen van 2-4 personen zullen er terecht kunnen.
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GETUIGENISSEN
Alleen maar een telefoonnummer…
Juni 2007: ik ben 40, heb drie kinderen en ben onverwacht zwanger. Ik weet helemaal niet
hoe ik dat moet aanpakken. Ik voed mijn kinderen alleen op, een keuze die ik niet zelf heb
gemaakt. Ik zal ook voor het kind dat op komst is alleen moeten zorgen. Mijn omgeving
spreekt over abortus (al gebruiken ze dat woord zelf niet altijd). Zonder twijfel zullen ze mij
met een kritisch oog bekijken omdat ik respect heb voor het leven, liever dan iets
onherroepelijks te doen, iets waaraan sommige anderen mij graag medeplichtig zouden
zien…
Gelukkig word ik gesteund door een paar kennissen in wie ik alle vertrouwen heb. Maar ik
kan hen niet vragen om samen met mij de moeilijkheden te dragen: tijdens de twee vorige
zwangerschappen heb ik maanden aan een stuk moeten liggen, en ik heb nu drie kinderen
om voor te zorgen. De jongste is nog geen twee en is nog nooit gescheiden van zijn moeder.
Ik ben niet enkel bang voor de moeilijke organisatorische problemen te wijten aan mijn
gezondheid. Ik vrees vooral de lichamelijke pijn van mijn laatste zwangerschap, met de
zware depressie die erop volgde: te veel verdriet te verwerken in een grote psychologische
eenzaamheid.
September: temidden van mijn verwarring geeft een kennis mij het telefoonnummer van
Levensadem. Veertien jaar geleden heeft zijzelf daar hulp gevraagd.
Gewoon een telefoonnummer, gewoon een afspraak … en de hemel lijkt wat op te klaren…
Vanaf het eerste contact wordt een deel van mijn angst verlicht Er
worden al meteen enkele concrete maatregelen genomen: een
adres waar mijn kinderen terecht kunnen in geval van nood en ik
krijg een pakket babykleren en –gerief voor het kind op komst. Zelfs
meer dan dat: ik krijg de verzekering dat ik niet alleen zal zijn op
het moment dat de moeilijkheden zich zullen voordoen!
Levensadem zal me materieel steunen, maar me ook “spiritueel
dragen”. Het idee staat me aan en stelt me gerust. Ik ben wel niet
kerkelijk, maar ik geloof in God.
December: na een dringende ziekenhuisopname ben ik terug thuis maar moet ik platliggen.
Ghislaine vergeet niet te vragen hoe het met me gaat en doet een oproep in de parochie om
hulp te bieden zodat ik thuis kan blijven met mijn oudste dochter en mijn jongste die net twee
is geworden. Mensen die ik voordien niet kende lossen elkaar af om eten te brengen, af te
wassen, mij te ondersteunen. Ze verwennen mij met kerstmis en Nieuwjaar. Ik ben hen
onnoemelijk dankbaar dat ik dankzij hen thuis kan blijven tot aan de bevalling.
Januari 2008: de bevallingsdatum nadert. Mijn angst groeit, vooral de angst om de angst.
Een van mijn genereuze bezoeksters herinnert me er telkens aan dat men voor mij bidt. Al
die mensen waren zo oprecht en zo geweldig solidair – dat heeft zeker bijgedragen tot een
goed verloop van de bevalling waar ik zo’n schrik voor had.
25 januari: Lila is geboren in alle rust.
Mama kan alleen maar zeggen: DANK U!
P.S.: mijn speciale dank aan de meter van Ulysse. Ik heb mijn problemen niet meteen aan haar
toevertrouwd, maar eens ze op de hoogte was, was ze er altijd. Dank ook aan Ghislaine en Charles
die alle aangeboden hulp coördineerden en in goede banen leidden.

Bernadette
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Levensadem en Maria
Het getuigenis dat u nu gaat lezen is een eenvoudig liefdesverhaal.
Op een dag zat ik achteraan in een kapel in Luik te bidden. Ik was juist uit Congo
aangekomen om hier te studeren. Ik was twee maand en half zwanger. Ik zocht een plaats in
een crèche voor het kindje in mijn buik, waar ik al zo van hield.
Na mijn gebed zag ik een affiche van Levensadem in de kerk: een dame met een kind in
haar schoot en een telefoonnummer eronder. Ik dacht
aan Maria en vroeg haar voorspraak.
Enkele dagen later belde ik naar Levensadem. Zo
begon een prachtig avontuur.
Ik ontmoette Jacques en Micheline, en al na korte tijd
voelde ik me niet meer alleen, hoewel mijn man en
mijn familie in Congo waren gebleven. Ik zag mijn
familie aangroeien na de kennismaking met AnneDominique, Olivier en hun lieve kinderen, en met
Monique, Jean en hun gezin.
Het verhaal over de liefde en de vriendschap zou veel
te lang worden voor dit blad en toont dat we allen
kinderen zijn van dezelfde vader en dat we leden zijn
van dezelfde kerk. Liefde kent dus geen grenzen, niets
kan haar vervangen.
Liefde is ook volledige zelfgave…
Zo’n werk zou nooit kunnen bestaan zonder de hulp
van God, uit wie alle liefde ontstaat.
Drie jaar lang zijn mijn zoon en ik omkaderd door
Levensadem, zowel affectief als materieel. We blijven
er altijd de stempel van dragen.
Moge God dit werk en al zijn kinderen zegenen.
Isaac en Mireille

“Uit liefde voor Ibrahim”
X en zijn vrouw zijn immigranten. Ze zijn in Antwerpen komen wonen. Ik heb hen geholpen
zich in onze maatschappij te integreren. Nu hebben ze de Belgische
nationaliteit. Dit jonge koppel had twee lieve dochters en verwachtte
een derde kind. Maar er waren moeilijkheden en ze dachten aan
abortus. Op de echografie was een mogelijke zware hartafwijking te
zien. Het kind had 60% kans gezond te zijn. Ze kwamen mij om raad
vragen.
Wat moest ik hen antwoorden? Ik wist het niet. Ik zei hen dat het hun
beslissing was, maar neen, ze wilden mijn mening hierover. Ik raadde
hen aan contact op te nemen met Levensadem. Maar daar was geen
tijd voor: binnen drie dagen moesten ze beslissen anders was de
wettelijke termijn verstreken. Ik zei hun dat ik omwille van mijn geloof
tegen abortus was en dat dit kind toch 60% kans had om gezond
geboren te worden.
Op het einde van het gesprek hebben ze de beslissing genomen geen
abortus te laten uitvoeren. Samen zouden we de Ene God bidden om
hulp (ze zijn islamiet).
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Kleine Ibrahim is in Leuven geboren eind vorig jaar. Hij woog 3,5kg en was 50cm groot, een
prachtig kind … met een zware hartafwijking.
De specialist verzekerde hen dat hij goede overlevingskansen had na 3 hartoperaties. De
ouders wilden er voor gaan. Ze gingen hun baby regelmatig bezoeken op Intensieve Zorgen.
Alle dokters en verpleegkundigen waren vriendelijk en vol medeleven. De ouders mochten
dag en nacht bellen. De eerste operatie had succes, maar na de tweede ging het bergaf. De
ouders waren nog op bezoek gekomen rond 19 u. Ze vonden dat Ibrahim er niet goed uitzag.
Rond 23 u. belde men vanuit het ziekenhuis: Ibrahim maakte het echt niet goed. Een van
hun broers bracht hen naar Leuven. Bij hun aankomst was hun kindje gestorven. Wat een
verdriet…
Ik heb veel met de papa gepraat. Hij zei me:” We hebben een onnoemelijk verdriet. Maar in
onze godsdienst geloven we: God geeft het leven. God neemt het leven. De wil van God
geschiede. Mijn vrouw en ik weten dat wij de wil van God gedaan hebben.”
Ze kloegen niet over de ziekenhuiskosten, het kind heeft amper 22 dagen geleefd. Ze zullen
alles betalen.
Deze mensen hebben enorm veel verdriet maar wanhopen niet. Ze bewaren de vrede in hun
hart, want uit liefde voor hun kind hebben ze gedaan wat nodig was.
Zuster C.

“Ons kind niet verliezen”
Wij willen Levensadem bedanken voor de warme steun in vertrouwen en voor het gebed
voor onze kleine Caroline.
Tijdens de eerste maanden van de zwangerschap moesten er verschillende
bloedonderzoeken gebeuren om na te gaan of alles goed verliep. Al meteen drong het labo
aan op een vruchtwaterpunctie, gezien de resultaten van de bloedtesten, de statistieken en
de leeftijd van mijn vrouw, niet ouder dan 37.
Vanaf die leeftijd worden alle vrouwen in de categorie “risico” geplaatst.
Die eerste maanden waren voor ons heel moeizaam: vol angst voor het syndroom van Down
of een andere “handicap”. We konden niet volop van die zwangerschap genieten. Tot we
contact opnamen met Levensadem. Ze
hebben ons op alle punten moed gegeven
en ons vertrouwen in het leven en het
risico op handicap hersteld.
We hebben geen vruchtwaterpunctie laten
doen om ons kind niet te verliezen. Het
risico is wel heel klein, maar het kan toch
mis gaan bij een punctie. Het risico van
1/50 om een mongooltje te krijgen volgens
het resultaat van de bloedtesten woog
voor ons niet op tegen het risico ons kind
te verliezen bij een punctie.
We bleven vertrouwen op God en baden
elke dag voor Caroline, dat God ons zou
helpen rustig te blijven vertrouwen.
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Op 20 december 2007 is mijn vrouw bevallen van een prachtig meisje in goede gezondheid
en “zonder handicap”.
Dank u Levensadem, we wensen jullie nog veel succes, dat jullie nooit “buiten adem raken”.
Moge de bries van de Hoop altijd de zeilen doen opbollen in het hart van allen die aan het
werk zijn in Levensadem.

Jean-Pierre en Benedicte

Bidden: solidariteit zonder grenzen
De Franse vereniging “Pélerins de la Vie” had om ons
gebed gevraagd voor de risicovolle zwangerschap van
Astrid. Haar dochter Jeanne-Blandine is nu geboren. We
laten haar overgelukkige ouders het fantastische verhaal
van haar geboorte vertellen en willen met dit getuigenis alle
bidders en bidsters van Levensadem bedanken.
Jeanne – Blandinne is op 17 oktober geboren, op eigen
kracht, zoals een grote. Vandaag is ze zes weken oud en
komt ze naar huis. We kunnen ons het leven zonder haar
niet meer voorstellen. Toch was haar komst voor ons
hoogst onwaarschijnlijk.
Ze groeide al twee maanden heel comfortabel in mijn
schoot, toen de eerste ramp gebeurde: ik dacht een
miskraam te krijgen. Maar de spoed-echografie liet een
kleine baby zien in volle vorm. Ik begon het rustiger aan te doen en wachtte vol ongeduld op
de volgende controle-echo. De bloedingen hielden op, maar ik had een enorm hematoom
gekregen. Toch bleef de baby groeien. Op vier maanden: nieuwe ramp: de vliezen waren
niet bestand tegen de irritatie die veroorzaakt werd door de bloeduitstorting. De
vruchtwaterzak brak en baby kwam “droog” te staan. De gynaecologen voorspelden dat ze
spoedig zou overlijden en stelden voor de dood te bespoedigen. Ze legden vooral de nadruk
op het risico voor de longen van de baby en het gevaar op infectie door het verlies aan
vruchtwater. Infecties die fataal kunnen zijn voor het kind maar ook een gevaar betekenen
voor de moeder.
Ik bleef enkele dagen in het ziekenhuis, keerde terug naar huis en hernam mijn gewone
activiteiten in afwachting … In afwachting van wat? Een mirakel? Of het einde van die
eindeloze miskraam?
Temidden van al die onzekerheden en twijfels hadden we maar één zekerheid: we wilden
haar leven niet verkorten.
We vroegen informatie i.v.m. het begraven van prematuurtjes: Burgerlijke Stand,
begrafenisondernemer… De volgende echo was nochtans opnieuw “positief”: geen
vruchtwater maar een kind dat beweegt en groeit.
We beslisten het volgende te doen: ik bleef zoveel mogelijk liggen en werd zeer goed
gevolgd voor mogelijke infecties. De ontwikkeling van de baby werd nog beter opgevolgd.
De weken gingen voorbij; baby bleef groeien. Op zes maanden bracht een gespecialiseerde
echografie aan het licht wat we vreesden: de longen ontwikkelen niet goed met nadelige
gevolgen voor het hart. Ze bleef echter perfect groeien.
Twee weken later dwong een nieuwe bloeding me tot opname in het ziekenhuis. Ik werd
naar een universitair ziekenhuis overgebracht. Nieuw onderzoek verfijnde de diagnose: door
de afwezigheid van vruchtwater zijn de longen onderontwikkeld. De gynaecologen waren van
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mening dat er geen hoop was voor de baby. De neonatologen schatten de
overlevingskansen, met of zonder gevolgen, op ongeveer 50%, als de bevalling onder
optimale omstandigheden verliep: keizersnee met assistentie van gespecialiseerde
pediaters. De gynaecologen antwoordden dat een keizersnee in dat stadium een te groot
risico was voor de moeder in vergelijking met de reële kansen voor de baby. We beslisten
eenvoudig af te wachten en hoopten dat baby zich nog een maand kalm zou houden.
Maar een week later besliste baby om te komen. Alles ging heel snel. Gynaecologen en
pediaters worden door ons juffrouwtje in snelheid
gepakt.
Ze werd op de normale manier geboren, in stuit,
en verraste iedereen door te schreeuwen en naar
adem te happen. Niets was gereed, de
vroedvrouw diende de eerste zorgen toe. De
ploeg van neonatologie arriveerde een paar
minuten later en Jeanne-Blandine kreeg de beste
intensieve zorgen. Na enkele dagen begon ze
stilletjes aan zelf te ademen en had ze de hulp
van machines minder en minder nodig.
Na drie weken werd ze overgebracht naar de gewone neonatologie van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis.
Nog drie weken later is ze nu thuis bij ons. Jeanne-Blandine ademt heel alleen en is in
topvorm.
Dit had niet kunnen gebeuren zonder de steun van
vele vrienden, vrienden van vrienden en vrienden
van vrienden van vrienden.
Een groot hulpaanbod en boodschappen van steun
en sympathie hebben ons toegelaten vol te houden
gedurende al die lange weken, toen we elke dag
vreesden dat ons kind zou sterven of gehandicapt
zijn.
We willen ook de gezinnen speciaal danken, die voor
ons
moeilijke
zwangerschappen
hebben
doorgemaakt, en hun kind hebben bijgestaan tijdens
zijn veel te korte leven of vandaag zorgen voor een
gehandicapt kind. Ze waren voor ons echte
voorbeelden.
We kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken.
Daarom vertellen we ons verhaal en hopen we dat
ons wedervaren anderen mag bemoedigen om het
leven te steunen, en sommigen misschien de kracht
zal geven om te vechten als het stormt.
Ja, elk leven loont de moeite!
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“Hoe ga je het alleen doen?”
Het ene moment geef je samen met je levenspartner een feest ter gelegenheid van het
kleine wonder dat op komst is en zijn alle vrienden door het dolle heen...
Een week later is diezelfde levenspartner waar je al jaren lang op bouwde, steunde en
vertrouwde ruw uit je leven gestapt en blijf je beduusd achter.
De meest lieve woorden van vrienden kunnen de immense krater (en kater) die hij achterliet
niet vullen.
Er komt een gesprek, maar ik volg de conversatie niet. Mijn
gehoor staat op scherp, maar ik hoor alleen maar de echo van
zijn laatste zin: ‘je kan dat kind onmogelijk houden, Nanou. Hoe
ga je het alleen doen?’
Ik heb meermaals met mijn ogen in diep ongeloof geknipperd.
Hoezo? Een abortus is dus de enige oplossing? Dat kan toch
niet! Dat mag toch niet!
Hij heeft altijd al een stevige overredingskracht gehad, is een
meester in manipuleren en vond het egoïstisch van me dat ik ons
beider toekomst zou hypothekeren door de baby te houden.
Hé??
Waar is die lieve man heen? Waar is de papa in spe naartoe die die ochtend nog mijn buik
van Nivea voorzag?
Wil hij a.u.b. terug naar de oppervlakte komen?
Hij lijkt wel een kleuter die verstoppertje speelt. Weet je wel, als je aan zo een kleintje vraagt
om zich te verstoppen, dan doen ze meestal hun handjes voor hun gesloten oogjes en
denken ze werkelijk dat ze onzichtbaar zijn.
Met mijn partner is het net zo. Hij vlucht weg naar een ander adres, werkt zich te pletter en
verbreekt alle contact. Dan is het probleem weg.
Dus deed ik – onder invloed van zijn woorden - het onmogelijke: ik plande een afspraak in
het abortuscentrum.
Onderstaande brief richtte ik toen aan het kindje in mijn buik, omdat ik het een verklaring
schuldig was...

Mijn lieve Alexine,
Mijn klein wonder, mijn rozijntje dat ondertussen al een heus mini-mensje geworden is met
een stel voetjes en handjes en een hartje dat bonst van verwachting.
Ik koester je in mijn buik.
Mijn hand voert om de haverklap een vloeiende beweging uit die zo eigen is aan elke mamain-wording: het heen en weer wrijven alsof ik wil zeggen ‘alles is ok mijn kindje, je bent veilig
en warm, ik bescherm je’
Ik kijk al heel erg lang naar je uit, een dochter, een meisje dat ik kan verwennen, voeden en
opvoeden tot een prachtige vrouw.
Ik droom al van je verschijning, zwarte haartjes, mooi gevormde pruillipjes die tuiten van
verontwaardiging omdat je moest vertrekken uit die warme cocon die mijn buik negen
maanden lang voor je was.
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Onschuldige donkerblauwe oogjes die de wereld gulzig aanstaren. Oortjes die mijn
sussewoorden absorberen en mijn wiegeliedjes, hoe vals dan ook gezongen, liefelijk
ontvangen.
Ik vraag je om vergiffenis mijn kind, want ik kan hier maar moeilijk onder woorden brengen
wat er van me verwacht wordt.
Ik wil je niet kwijt. Ik wil je zien, je voelen, je ruiken en weten dat het goed is.
Nu je eindelijk in me bent moet ik meteen alweer afscheid van je nemen, verplicht afscheid
want zelf wil ik het niet.
Elke vezel in mijn zwangere lichaam hunkert naar jou en verzet zich hevig tegen wat komen
gaat. Zou je het al voelen? Weet je wat je te wachten staat?
Ik zal nooit het beeld vergeten van op school vroeger, toen we het hadden over ‘abortus’,
toen nog absoluut verboden materie. Een gedetailleerde film volgde als afschrikmiddel
waarbij men duidelijk liet zien wat er gebeurt wanneer een kind geaborteerd wordt.
Ik hoop echt dat hij dat beeld ook kent, en dan meteen weet wat ik doormaak.
Dit kan ik jou niet aandoen mijn lieve popje met je mooie blik en een hartje vol liefde.
Jij hebt hier niet voor gekozen, dat deden wij.
Elke 20ste november zal voortaan zwart getint zijn, mijn hart is een litteken rijker, eentje dat
niet helen kan.
Mijn moederhart bloedt hevig en hunkert naar jouw bestaan.
Ik voel me nietig want ik verdien niet wat me wordt aangedaan, het is zo oneerlijk allemaal.
Ik klamp me nog vast aan hoop, want hoop doet leven, maar leven kost ook geld en dat heb
ik nu niet langer voldoende, toch zeker niet om je een menswaardig bestaan te geven.
Dus heb ik een plan bedacht mijn lieve kind, ergens hoog in de hemel bestaat er een
pastelkleurig land: “Engelendal”. Het is een echt mooie plek, je zal het vast wel met je mama
eens zijn want het gras is er altijd appelgroen en vederzacht, de bomen ritselen er zachtjes
en wiegen op de tonen van de liefste wiegeliedjes. Het ruikt er naar vers gemaaid gras, en
soms ook wel eens naar de aarde, die zo een heerlijke geur afgeeft na een hevige plensbui.
En de zon schijnt er altijd, en als het al eens regent, dan is het speciaal voor de bomen en
planten waaronder je dan kan schuilen.
En weet je wat, lief meisje van me, er was nog één plekje vrij, speciaal voor jou.
Er is liefde op elke cm die je zal bekruipen en een zachte hand zal je begeleiden naar je
nieuw bestaan: een heel lief en mooi engeltje, met tere vleugeltjes die je zullen voeren naar
welke plek dan ook.
Ik draag je altijd bij me, lief popje, en ook al was het slechts heel kort. Het was me een hele
eer, want zeg nu zelf, je komt niet elke dag een echt engeltje tegen. En zoals je broer zal
beamen, zowel hij als jij weten hoe mijn hart er vanbinnen uitziet, hoeveel liefde er te
popelen zit, neem er maar genoeg van mee, want het duurt wel even
voor ik je in mijn armen kan sluiten.
Spreid je vleugels, liefje, en als je me mist, kom dan langs in mijn
dromen, ik ben er hoe dan ook altijd voor je. Als je met momenten echt
boos op me bent, schud dan maar eens aan de vleugels van mijn
vliegtuig, dan weet ik dat je mijn kuren hebt geërfd.
Weet wel dat ik het zo niet wou, echt niet, ook al ben je er niet wezenlijk
geweest, weet dat ik nu al van je hou.
Je mama
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… Maar ik kon het niet. Elke vezel in mijn zwangere lijf verzette zich hevig tegen het onrecht
dat me werd opgelegd, tegen het geweld dat men zou plegen, tegen de dood die mijn kind
tegemoet moest treden en waarom? Omdat de verwekker van het kind plots besloot dat het
niet meer welkom was?
Mijn lieve kind groeit nu al bijna 5 maanden veilig in mijn buik, en is meer dan welkom, zowel
op de wereld als in mijn hart! Nog geen seconde heb ik spijt van mijn beslissing om die
abortus af te wenden, een abortus kan je geen positieve wending geven, een geboorte van
een wonder wel, dus groei maar, kindje... en weet dat ik er altijd voor je ben!
Nanou

Hulde aan “de knoppen die niet openbarsten”
Een echo na de eucharistieviering in Vogelzang, Brussel.
“Wij verwachtten hem, maar jammer genoeg… We hebben haar nooit gezien…” We wensten
het niet… We waren verrast…”
Soms vloeien na deze korte zinnetjes vele tranen, teken van groot innerlijk verdriet, van een
leven in diepe wanhoop en ellende. Toch zijn er telkens wegen tot vergeving, genezing en
leven te vinden.
De viering voor “de knoppen die niet zijn uit gekomen” van
Levensadem in de parochie van Vogelzang geeft mensen met
dat verdriet de ruimte om te bidden en eucharistie te vieren.
Samen met Mgr. De Kesel hebben vele mensen die een kind
verloren tijdens de zwangerschap hun tederheid en vergeving
uitgesproken om hun leven een nieuwe draai te geven naar de
toekomst toe.
De mensen konden een drijfkaarsje aansteken aan de Paaskaars en dat in een bekken met
water plaatsen, als een teken van het kind dat ze zelf hebben verloren of plaatsvervangend
voor een ander. Een krachtig symbool waardoor het bestaan van het onbekende kind wordt
erkend, want in de ogen van God is niemand anoniem. In het waterbekken schitteren de
lichtjes, zoals ze het de hele eeuwigheid lang kunnen doen onder de tedere blik van God.
Misschien heeft dat “ongeopend knopje” in ons hart een diepe wonde geslagen, die niet
geheeld is. We kregen de mogelijkheid om God zorg te laten dragen voor onze kwetsuren,
om de ‘gebroken harten” te helen. De viering werd een echte plaats van genezing van
innerlijke kwetsuren. Het sacrament van verzoening werd de plaats waar we in volle vrijheid
God diep in ons kunnen ontmoeten, waar Hij ons vervulde met zijn liefde. De aanwezigheid
van Mgr. De Kesel en de andere priesters herinnerde er ons aan dat de Kerk midden in ons
leven staat als het sacrament van de liefde en barmhartigheid van God voor wie erom
vraagt. Langs de kleinste opening kan de Heilige Geest binnenkomen om de kwetsuren te
helen en de wonden te verzorgen.
Meer nog, de hulde aan de ”nog niet opengebarsten knoppen” heeft de vorm aangenomen
van een intentie tot voortdurend gebed. Sommigen hebben een gebedsintentie
opgeschreven op een briefje. Deze briefjes zijn meegenomen naar de kapel van
Levensadem, waar er verder elke dag voor wordt gebeden. Zo’n aangeboden weg brengt
echt een nieuwe “Levensadem” . Op die manier komt God zelf zoveel moeders en vaders die
een kind verloren tijdens de zwangerschap tegemoet en roept Hij hen op te herleven.

Pater Benjamin Kabongo,o.f.m.
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Emmaüsweg
Getuigenis van een Verrijzeniservaring
“Jubel, onvruchtbare vrouw,
jij die nooit een kind hebt gebaard;
breek uit in gejuich en gejubel,
jij die geen weeën hebt gekend.
Want – zegt de Heer -,
de kinderen van deze verstoten vrouw
zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.
(Jes. 54,1)

Deze woorden hebben mijn leven radicaal veranderd. Ze hebben me geholpen opnieuw te
hopen, opnieuw vreugde te vinden in het leven. Ze motiveren me nog steeds in de diensten
die ik verleen.
Toen ik voor het eerst die woorden van Jesaja hoorde, werd er diep in mij iets grondig
dooreen geschud. Jullie zullen onmiddellijk begrijpen waarom.
Ik was toen 43 en alleenstaand, was depressief en kon het leven in een koppel niet aan. Ook
lichamelijk had ik veel problemen, want ik heb verschillende ongelukken gehad die mijn rug
ernstig hebben gekwetst. Daarbij was ik ook psychisch een wrak omdat ik eindelijk begreep
dat ik nooit een eigen kind zou hebben, gezien mijn onmacht om samen te leven. Daarom
was ik boos op de hele wereld, en ik nam het mijn ouders aanhoudend kwalijk dat ze me niet
hadden kunnen helpen toen ik het nodig
had. Ik beschuldigde de communistische
dictatuur omdat die een goede opvoeding
onmogelijk had gemaakt. Ik beschuldigde
mijn vrienden en vriendinnen ervan dat ze
me nooit goed hadden begrepen, enz…
enz…
Ik was zo vol wrok dat ik nog maar heel
weinig energie over had om te leven. Het
beetje energie dat ik had, ging verloren in de angst niet voor mezelf te kunnen zorgen
omwille van mijn lamentabele toestand.
Maar achter die wrok zat een groter lijden verscholen. Al mijn miseries waren daar slechts
symptomen van.
Dat lijden kwam van in de periode in mijn jeugd, toen ik 5 jaar met een man heb
samengewoond. Toen ik bij hem kwam wonen wist ik goed dat zijn familie mij niet zou
aanvaarden. Ik kwam immers uit een marginaal gezin, wegens het drankprobleem van mijn
vader. Maar voor mij was het draaglijker samen te wonen met iemand die beweerde mij
graag te zien en ooit met mij te willen trouwen, dan bij mijn ouders te blijven in een klein
appartementje, met voortdurende ruzies, mijn vader te zien aftakelen en door zijn schuld
heel ons gezin.
Ik wist dat die man niet met mij zou trouwen, maar ondanks alles had ik besloten hem te
vertrouwen en bij hem te blijven tot hij zijn familie kon overtuigen akkoord te gaan met een
huwelijk.
Hij was niet volwassen, maar ik ook niet. Dus kon ik het hem niet verwijten dat hij zich niet
verantwoordelijk gedroeg. Kortom, we leerden samen op te groeien, maar het werd een
regelrechte ramp.
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Ik had geen seksuele opvoeding gehad, er waren geen voorbehoedsmiddelen, en van
onthouding binnen het koppel was geen sprake, vermits we allebei zogezegd “vrijgevochten”
waren. Ik werd dus heel snel zwanger.
We praatten samen over wat er nu moest gebeuren. Mijn vriend ging met zijn moeder praten
en zij raadde hem een abortus aan.
Hij regelde alles en ik ging akkoord, want ik wilde niet dat hij zich gedwongen zou voelen om
met me te trouwen.
Na de abortus ging onze relatie achteruit. Ik werd meer en meer nerveus, depressief en
agressief. Ik was kwaad omwille van de lafheid van mijn vriend. Ik was ook kwaad op mezelf
en uitte dat in zelfdestructie door te roken en te drinken. Mijn vriend begon me te slaan. Meer
en meer.
Gelukkig had ik besloten een opleiding in toerisme te volgen en het feit mensen te
ontmoeten en nieuwe vrienden te maken hielp me veel.
Mijn vriend was bang mij te verliezen en hij spande zich in opdat onze relatie een nieuw
evenwicht zou vinden. Maar ik kon hem zijn onverantwoordelijkheid niet vergeven en ik
kwam er niet toe mijn nood uit te spreken.
Hij begon mij te chanteren, mij schuldgevoelens te geven en mij ook te verdenken van
ontrouw, terwijl hij zelf toch dikwijls ’s nachts uitging wanneer ik nachtdienst had op de
receptie van een hotel.
Dit leven zonder zin duurde vijf jaar. Op die tijd had ik drie
abortussen, want ik dacht dat dit beter was dan een kind te
krijgen in die omstandigheden.
Doodmoe en gebroken door alles wat ik had meegemaakt,
besloot ik op een dag hem te verlaten. Maar omdat het
ondenkbaar was terug te keren naar mijn ouders en omdat ik
niet kon leven van mijn werk, dat maar tijdelijk was, ben ik
getrouwd met een collega van op mijn werk. Ik had hem in
vertrouwen genomen en hij wilde mij huwen omdat hij van mij
hield.
ik zag hem ook graag, maar gezien mijn situatie was dat
allemaal erg relatief.
Na mijn huwelijk had ik een mooie tijd en ik dacht dat het leven mij
eindelijk toelachte. Maar al heel vlug kregen we problemen met mijn
schoonmoeder die zich heel hard moeide in ons gezin. We woonden
tijdelijk bij haar in tot we een eigen appartement zouden vinden, en
ze had het in haar hoofd gehaald dat het beter was dat wij daar
bleven en haar ons geld afgaven omdat ze vond dat zij het beter kon
beheren dan wij.
Dat was voor mij ondenkbaar en omdat ik het durfde zeggen viel ik
in ongenade.
Ongelukkigerwijze werd ik zwanger in de tijd dat ik bij mijn
schoonmoeder woonde. Ik was heel bang om niet te kunnen blijven werken en dus niet te
kunnen verhuizen. Dus besloot ik opnieuw abortus te plegen. Voor mij was dat geen
probleem meer. Ik dacht zo het hoofd te kunnen bieden aan de situatie.
Men had mij altijd gezegd dat er tot drie maand geen sprake is van een kind. Ik maakte me
dus geen zorgen en had niet het minste vermoeden dat al mijn psychologische moeilijkheden
en problemen mede daar hun oorzaak vonden.
Na de abortus werd ik weer agressief en stout tegenover mijn omgeving. Ik rookte en dronk
opnieuw. Ik ging eraan kapot en mijn man nam het mij kwalijk en beschuldigde me.
Ik had iemand moeten hebben die me kon uitleggen wat er gebeurde, om me te helpen en
niet te beschuldigen.
Ons samenleven werd ondraaglijk. Ik had hulp nodig die maar niet kwam en mijn man kon
mijn situatie niet aan. We besloten dus te scheiden en ik nam contact op met mensen in
België die me wilden helpen.
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Ik ben in België aangekomen en vond met hun hulp een baan.
Ik werkte hard en wilde erbovenop geraken. Ik ben alleen gaan
wonen en kon eindelijk goed leven.
Maar ik kon mijn verleden niet vergeten. Als ik me afvroeg wat ik
wilde met mijn leven, kon ik geen antwoord geven.
Ik was niet gelovig al was ik wel gedoopt bij mijn geboorte. Ik had
nooit horen spreken van een goede God.
Ik had wel gehoord van een God die kwaadwillig is en zondaars
veroordeelt, een God die alleen van de goede mensen moet
hebben. Omdat ik mezelf niet bepaald een goed iemand vond,
twijfelde ik dat God van mij zou willen weten. En als Hij mij niet
moest hebben, hoe had ik dan van Hem willen weten? Hij geleek zo
hard op mijn ouders die van hun kinderen niets moesten hebben.
Aan de andere kant wilde ik zo graag weten hoe ik mijn leven kon
opbouwen als ik zo bang was om terug een relatie aan te gaan. Mijn
leven had geen zin meer. Ik wist niet meer waarom en voor wie ik
moest leven. Ik begreep dat ik hulp nodig had. Ik ging naar een
psychologe die me zei dat mijn geval veel te moeilijk was voor haar.
Ik moest iemand anders zoeken, maar ik kon me moeilijk
voorstellen dat ik heel mijn verhaal zou vertellen aan iemand anders, ik dacht trouwens
mezelf voldoende te kennen.
Zo was mijn situatie toen ik op een dag tijdens een wandeling in het park in elkaar zakte,
uitgeput door vermoeidheid en ziekte. Op dat
moment heb ik voor de eerste keer in mijn
leven met heel mijn hart gebeden, heb ik mijn
wanhoop tot God uitgeschreeuwd. Ik zag geen
uitweg meer, ik was zo laag gevallen dat ik op
het hart van Jezus terechtkwam, dat bad in mij
en voor mij: “Mijn God, doe iets. Als Gij
bestaat, laat U dan zien. Zelf heb ik alles
geprobeerd, nu geef ik het op”.
Na dit gebed kreeg ik het verlangen God te
leren kennen. Ik begon mijn eigen zoektocht
die mij in een kerkje in mijn buurt deed
belanden. Daar ging ik voor de eerste keer in
de Katholieke kerk te communie (ik ben orthodox gedoopt). Na die communie wilde ik ermee
ophouden mezelf te verwoesten, ik wou vertrouwen krijgen in mezelf, mezelf leren kennen.
Ik ben gestopt met roken, ik ben helemaal gestopt met drinken, ik
wilde geen losse relaties meer.
En vooral: ik wilde heel graag Jezus leren kennen.
Ik heb alle evangelies uitgelezen van voor naar achter in
recordtijd, terwijl tranen van spijt over mijn gezicht liepen.
Heer, hoe kon ik ooit zo onwetend zijn?
Hoe heb ik zo kunnen leven, zonder moraal, zonder respect voor
mezelf en voor anderen?
Hoe heb ik die verschrikkelijke misdaden tegenover mijn kinderen
kunnen plegen?
Om met dat schuldgevoel om te kunnen gaan, wilde ik stappen
zetten om innerlijke genezing te verkrijgen. Ik vond een
charismatische gebedsgroep die mij veel heeft geholpen.
In die groep heb ik het woord van Jesaja gehoord dat aan het
begin van dit getuigenis staat.
Ik herken mezelf in de steriele vrouw die geen kinderen meer zal krijgen, want wegens mijn
verleden ben ik zeer jong in de menopauze gegaan. Ik begreep niet hoe ik vele zonen zou
krijgen, maar ik geloofde in de belofte.
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Zo kreeg ik na het overwegen van dit woord het verlangen om een mis te laten opdragen
voor mijn kinderen en heb ik hen elk een naam gegeven. Op een genezingsretraite van de
gemeenschap Béatitudes werd me deze stap aangeraden.
Op de avond zelf, toen ik van de mis terugkwam, werd ik overspoeld door een grote vreugde.
Ik belde naar een vriendin die mijn situatie kende om haar te vertellen over mijn ervaring. Ze
luisterde naar mij en zei me dat ze het adres had van een echtpaar dat voor Levensadem
werkte en gekwetste vrouwen zoals ik begeleidt.
De dag nadien nam ik contact op met Jacques en Micheline om een “Emmaüsweg” te
beginnen, een weg van genezing specifiek voor het verlies van een kind tijdens de
zwangerschap. We zijn een jaar lang samen op weg gegaan. Maar in het begin lukte het niet
de boosheid in mij uit te spreken, de boosheid tegenover mezelf en tegenover degenen die
toegelaten hadden dat de jonge vrouw die ik was zich zo verlaagd had.
Langzamerhand leerde ik niet meer naar mezelf te kijken,
niet meer naar het verleden om te zien, maar mijn blik op
Jezus te richten, die alles voor mij had gedragen op het
kruis.
Ik begon te begrijpen dat ik bemind was, gewenst, dat ik
nooit alleen was gebleven, ook niet toen ik het moeilijk had,
en dat zelfs als ik de dood koos, God op mij bleef wachten
en mij bleef roepen.
Terzelfdertijd leerde ik Maria kennen, die voor mij een
voorbeeld van zachtheid en hoop is geworden. Net als ik heeft
zij alles verloren, maar ze hield nooit op te geloven en te hopen.
Ik herinner me een dag, we waren in gebed met Jacques en
Micheline, en ik zei tegen de Heer dat ik niet begreep hoe mijn
kinderen konden verrijzen. Ik keek op en zag een beeld van de
zwangere Maria en het was alsof een licht scheen rond haar
dikke buik. Maria legde met eindeloos respect haar handen op
haar buik en ze scheen me te zeggen:
“Weet je, ik heb je kinderen opgenomen, ik heb ze naar Jezus
gebracht.”
Vanaf dat moment kon ik in contact komen met mijn kinderen,
met hen spreken en ik voelde dat ik vergeven was.
Wat een vreugde!
Ik had al zo lang niet meer gelachen. Op weg met Levensadem
heb ik eindelijk de levensvreugde opnieuw ontdekt.
Rond diezelfde tijd vroeg de parochie mij om catechese te geven aan de kinderen. Ik heb me
gerealiseerd dat ik een heel speciale liefde had voor die kinderen, ik voelde hun pijn en
noden aan; kortom, ik kon van hen houden, zelfs al waren het niet mijn kinderen.
Zij werden de kinderen van de belofte, de talrijke zonen van de verstoten vrouw.
Dank u, Heer, die wonderen verricht.
Dank jullie allen, vrienden van Christus, die me geholpen hebben om mij tot Jezus te richten
en zo te ervaren dat ik bemind ben.
Mogen alle mensen die in nood zijn mensen op hun weg vinden, zoals degenen die mij
hebben beluisterd en opgevangen en me de weg naar Jezus hebben getoond.
Amen.
A…
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Klei in de handen van de pottenbakker
Ik ben 35 en moeder van acht kinderen: drie in leven en vijf overleden: vier door abortus en
één door miskraam. Sinds een jaar leef ik gescheiden van mijn echtgenoot, de vader van
mijn acht kinderen.
Ik ben voor de kerk getrouwd en christen.
Ik wil getuigen van de schade die de abortussen mij hebben toegebracht en van de nieuwe
hoop die ik in Levensadem mocht vinden.
Mijn eerste abortus gebeurde toen ik 21 was en nog studeerde. Ik was pas uit Congo in
België aangekomen. Mijn ouders hadden me gestuurd om te studeren. Ik heb de jongen
ontmoet die mijn echtgenoot zou worden en enkel maande nadien bleek ik zwanger. Ik had
“alle goede redenen” om een abortus te laten doen.
Als christen had ik last met mijn geweten maar ik onderdrukte het kleine innerlijke stemmetje.
Ik deed dus die eerste abortus, waardoor ik de deur voor het kwade openzette. De dokter
hielp me mijn geweten tot zwijgen te brengen door te zeggen dat het maar een klein
druivenzaadje was.
Van de vier abortussen waren er drie voor mijn huwelijk. Ik had dus voor de wereld een
excuus: “ik was niet getrouwd, het was dus niet goed in die omstandigheden een kind te
krijgen, zeker als christen”. Ik ging telkens biechten en dacht zo in orde te zijn tegenover
God.
Ik kreeg van de priester geen waarschuwing over de ernst van mijn misstap.
Ik ben fier getrouwd met mijn geliefde, zonder kinderen te
hebben. Ik kon dus normaal mijn eerste kind krijgen, maar ik had
een late miskraam op 17 weken.
Ik deed de dingen “als een goede christen”: ik vroeg de zegen
voor mijn kind. Ik heb hem in mijn armen genomen en gehuild en
ik dacht terug aan mijn andere drie kinderen.
Die miskraam deed me de broosheid van het leven inzien.
Ik praatte met de aalmoezenier van het ziekenhuis over de
abortussen en begon tegen mezelf te zeggen, iets luider dan het
kleine stemmetje van mijn geweten, dat een abortus pijn doet. (Dat wist ik; maar … iedereen
doet het!) En ik nam me voor dat het mij niet meer zou overkomen.
Toen ik twee kinderen had, werd ik weer zwanger. De jongste was nog geen jaar oud. Mijn
echtgenoot haalde me over om weer abortus te plegen. Ik trapte weer in de val maar deze
keer met veel wroeging.
Na die laatste abortus hoorde ik over Levensadem.
Ik ging naar de eucharistie die Levensadem aanbiedt aan wie
een kind verloor tijdens de zwangerschap.
Ik heb een kaarsje aangestoken voor elk kind en heb hen elk
een naam gegeven.
Dat gebaar maakte hun bestaan concreet en ik heb toen de
beslissing kunnen nemen om nooit meer een abortus te
doen….
Kort nadien was ik opnieuw zwanger en moest door een zware
crisis binnen mijn huwelijk. Mijn man zei me heel duidelijk dat
hij niet klaar was om een derde kind te aanvaarden. Hij gaf me een heleboel redenen, o.a.
dat ons appartement te klein was.
Maar ik heb “neen” gezegd en heb gekozen voor het leven van mijn kind.
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Ik heb risico-zwangerschappen: met cerclage, medicatie en strikte rust. Gezien de
omstandigheden was mijn baby in gevaar, maar hij heeft volgehouden en ik ook.
In die situatie heb ik Levensadem opnieuw gecontacteerd. Ze hebben me moreel, materieel
en spiritueel gesteund en mijn baby is
voldragen geboren.
Alleen hadden die vorige abortussen barsten
veroorzaakt in het huis van ons huwelijk, dat we
dachten gegrondvest op de rots.
Door al die barsten is het huis ingestort.
Het was een heel pervers proces, dat begon
met storingen in de communicatie met mijn
man, onbegrip voor elkaar, waardoor we minder
en minder dingen samen deelden. We zakten
weg in het moeras.
Ik had het steeds moeilijker met mijn taken van elke dag. Alles vroeg moeite, zelfs het
afruimen van de tafel. Ik die van nature ordelijk ben, begon in chaos te leven. Ik zonk weg
zonder te weten waarom en zonder te beseffen wat er aan de hand was.
Als gevolg van mijn instorting begon ik een spirituele weg “Emmaüsweg” geheten, door
Levensadem aangeboden aan mensen in nood na het overlijden van een kind tijdens de
zwangerschap. Want ik wilde begrijpen wat er gebeurde in mijn leven, ik voelde de behoefte
aan reiniging en zuivering.
Ik moest grote schoonmaak houden om vooruit te gaan, ook in verband met mijn huwelijk. Ik
zou een echte beslissing nemen na die zuivering.
Ik ben nog maar aan het begin van die weg en ik heb duidelijk begrepen dat al die
abortussen een keuze voor de dood waren, niet alleen voor de ongeboren kinderen, maar
ook voor ons, de ouders, en voor hun zussen en broers.
Ik ben de klei in de handen van de pottenbakker (God), een vaas die al gebroken is. Zolang
de reparatie, de nieuwe vorm en de afwerking niet klaar zijn, zal ik niet voort kunnen in
veiligheid. De “Emmaüsweg” helpt me daarbij, want ik mag alles in vertrouwen afgeven
zonder te worden veroordeeld.
Voor mij is de Emmaüsweg een weg van hoop, van vernieuwing en herstel.
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De financies

Steun voor “L’Envie de Souffler”
Hogerop in dit nummer kon je lezen hoe het eerste vakantieverblijf in Pesche werd in gebruik
genomen.
Intussen stromen de aanvragen binnen.

Het is duidelijk dat ”l’ Envie de souffler”, wat je zou kunnen vertalen als “de behoefte om
eens op adem te komen” ook echt aan een behoefte tegemoet komt.
Al verschillende jaren vroegen gezinnen met weinig middelen, alleenstaande moeders van
Levensadem, ons naar een plek waar ze rust konden vinden.
Met veel mensen moeten samenwonen in kleine, soms amper bewoonbare appartementen;
spelende en schreeuwende kinderen; ruzies tussen ouders of volwassenen… Het
veroorzaakt soms zo’n grote spanningen dat er geweld ontstaat of dat mensen uit elkaar
gaan.
Iedereen heeft er nood aan een beetje afstand te kunnen nemen, … aan goede lucht en
ruimte. Naar buiten kijken en eens iets anders zien dan de vuile gevel van het huis aan de
overkant.
Een vakantiewoning huren aan zee of in de Ardennen is voor veel van onze gezinnen
onmogelijk wegens te duur.
Zo is het project “L’Envie de souffler” ontstaan.
De kloostergemeenschap Dochters van Maria in Pesche heeft aan Levensadem de
beschikking gegeven over het leeg staand gebouw van hun vroegere lagere school.
Levensadem mocht er een vakantiedomein uitbouwen.
Het gebouw, opgetrokken in plaatselijke steen aan de rue Hamia 3, 5660 Pesche, was
oorspronkelijk een grote boerderij.
Pesche is een klein dorpje op 3 km van Couvin, met een busverbinding vanaf het station.
Je kan er mooie wandelingen maken in een prachtig landschap of uitstappen doen naar
meer toeristische plaatsen in de omgeving
Sinds december 2007 is een eerste vakantieverblijf geopend. Over enkele maanden zijn 2
andere verblijven klaar. Er kunnen 2 tot 8 personen terecht, elk appartement is volledig
ingericht.
De huurprijs wordt laag gehouden. Iedereen wordt echter uitgenodigd mee
verantwoordelijkheid op te nemen voor de goede gang van zaken op het domein: helpen bij
het verbeteren of onderhouden van het gebouw, de tuin, de boomgaard of de moestuin. De
kinderen maken kennis met verschillende soorten dieren, ze mogen er voor zorgen, hen eten
geven…

21

Ze kunnen zich uitleven in de speeltuin of deelnemen aan verschillende activiteiten. Alles in
een familiale en warme sfeer.
Om heel dit project te financieren komen we echter niet toe met de bijdrage van de
gezinnen die op vakantie komen.
Daarom stellen we u verschillende manieren voor om te steunen:
1. De vakantiecheque:
“Ik wens een kansarm gezin de mogelijkheid te geven op vakantie te gaan in Pesche en
koop en schenk een vakantiecheque van 5, 10, 20 of 50 euro.”
2. Het “vakantietiende”
“Elk jaar besteedt ons gezin gemiddeld 2000 euro, 3000, 4000…. aan vakantie en
ontspanning. Ik wil graag gezinnen die minder mogelijkheden hebben dan ik de kans geven
eveneens te genieten van een vakantie in de rust van Pesche. Ik stort daarvoor “mijn tiende”
nl. 200, 300, 400 …; euro op het nummer: 068-2256466-79 van L’Envie de Souffler”.
Als ik een fiscaal attest wens, stort ik het bedrag op 310-0798986-83 van Caritas, met
vermelding “project 155, vakantiebijdrage”;
3. Sponsortocht
“Elk jaar organiseren groepen, firma’s, scholen sponsortochten voor een goed doel. Ik wil
mijn groep, school… voorstellen te stappen voor ”L’Envie de Souffler”.
Dit zijn al drie mogelijkheden om financieel te steunen, maar de lijst is zeker niet volledig.
Laten we creatief zijn: sponsoring, concert, tentoonstelling, maaltijd, mecenaat…
Om meer mensen te kunnen onthalen wordt naarstig verder gewerkt aan de volgende
verblijven. Vrijwilligers die mee willen bouwen zijn van harte welkom voor een dag, een
weekend, een bouwkamp….
Voor praktische afspraken kan u best contact opnemen met de familie Caron: 060 34 40 87.
Wat u ook doet voor wie zal genieten van “L’Envie de Souffler”: van harte dank!

En een algemene oproep…
Zoals jullie allemaal weten krijgt Levensadem geen subsidies en kan het enkel bestaan
dankzij giften.
Jullie zijn met 4000 lezers. Als de helft van jullie 5 of meer euro stort met een bestendige
opdracht, zijn alle lopende uitgaven gedekt én kunnen we veel meer mensen die op ons
beroep doen financieel helpen. Zij vooral moeten als eersten kunnen genieten van jullie
giften.
Velen steunen ons reeds en we zijn hen heel dankbaar.
Jullie hebben in dit tijdschrift kennis kunnen maken met de vreugde, de hoop en de kracht
van zoveel gezinnen die hebben kunnen krijgen en geven dankzij Levensadem.
We danken nu reeds al wie aan deze nieuwe oproep gevolg zal geven en zich zo aansluit bij
de schenkers die ervoor zorgen dat Levensadem “ademt”…
Om het u gemakkelijker te maken drukken we hier het nodige invulformulier af, dat u aan uw
financiële instelling kan bezorgen.
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DOORLOPENDE OPDRACHT
Rekeningnummer van de opdrachtgever:
-

-

Naam:
Straat + nr. + busnr.:

Postnummer:

Gemeente

Bedrag:
,

€

Periodiciteit: maandelijks O tweemaandelijks O

driemaandelijks O

Data:
Gelieve de overschrijving uit te voeren telkens de ………… van de maand.
Eerste verrichting op ……./………/…………
Rekeningnummer van de begunstigde:
kruis één van de mogelijkheden aan a.u.b.
O zonder fiscaal attest:

068-2063615-64
Levensadem vzw
De Frélaan 204
1180 Brussel

O met fiscaal attest:

310-0798986-83
Caritas secours
Slachthuislaan 28
1000 Brussel
in dit geval: mededeling toevoegen: wenst project 155 te steunen

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

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

 geeft persoonlijke
begeleiding aan wie
een kindje verloor
tijdens de
zwangerschap

meer informatie vind je op
www.levensadem.be of www.souffledevie.be
LEVENSADEM vzw
LE SOUFFLE DE VIE asbl

24 uur/24 uur
M. et J. PHILIPPE

Ch. et Gh. FREY

V.en J. VERBEIREN

Avenue de Fré, 204
1180 BRUXELLES
Tél.: 02/375.95.04
Fax : 02/375.57.36
souffledevie@tiscalinet.be

Avenue de la Chapelle,25
1200 Woluwé-St. Lambert
Tél.: 02/772.28.38
famille.frey@ 12move.be

Floralaan, 6
2640 MORTSEL
Tel.: 03/449.48.26
Fax : 03/449.00.19
levensadem@scarlet.be
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