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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

GEBED
Heer onze God
Maria, onze Moeder,
Wij vertrouwen u alle moeders toe die een kindje verwachten;
gij die deelt in het geluk van de moeders die overweldigd worden door
het moederschap.
Ondersteun ook de moeders die in verwarring, nood of wanhoop een
moeilijke zwangerschap doormaken.
Geef ons genoeg liefde en meevoelen om in nederigheid gebaren en
woorden te vinden die voor hen hoop en hulp betekenen.
Bescherm hen tegen overhaaste vooroordelen zonder barmhartigheid
Help hen de beste oplossing voor hun probleem te vinden.
Erbarm U over hen, wat ook hun situatie is.
Kijk ten slotte ook met tederheid naar hen wier verlangen naar een kind geen vervulling of rust
vindt.
Heer, onze God, Maria onze Moeder, zo bidden wij u met heel ons hart.

(dit gebed werd ingestuurd door de pastorale dienst van Heusy-Verviers)
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Een (on)betaalbare vakantie is…
Vakantie is… een vliegtuig, een hotel, een strand, een zonovergoten zwembad en elk uur een
cocktail? Op het jaarlijkse feest van Levensadem (31/05/2009) werd het tegendeel bewezen.
De dure reiskoffer werd vervangen door vijf simpele dozen waarin álle ingrediënten voor een
(on)betaalbare vakantie te vinden waren. De deelnemers maakten een reis-rond-de-wereld en
ontdekten stap voor stap (of ook wel doos per doos) dat je veel kan doen op vakantie – maar
dat het codewoord niet ‘geld’ maar wel ‘samen’ is.
Iedereen – van een 4-jarig meisje tot een 87-jarige opa – zat heerlijk te keuvelen in een onskent-ons-sfeertje en zelfs de enkelingen die hier voor het eerst kwamen, taterden als kenden ze
elkaar al jaren. Er was dan ook één ding dat al deze uiteenlopende karakters, kleuren en
leeftijden samenbracht: hun unieke levenservaringen die ze allen opdeden door, maar ook
samen met de vzw Levensadem.
Een stewardess kondigde aan dat de deelnemers vandaag een reis zouden maken, die anders
was dan anders. Uit een grote reiskoffer werden 5 eenvoudige dozen gehaald, die – zo
beweerde de stewardess – dé ingrediënten zouden bevatten voor een vakantie onder het
motto: ‘onbetaalbaar reizen’.
Doos nummer 1 bevatte enkele bordjes, wat
messen, vorken en servetjes alle
benodigdheden voor een geslaagd etentje.
Een viertal vrijwilligers werden geblinddoekt en
kregen de opdracht te raden wat hen allemaal
geserveerd werd. Het tafereel dat hierdoor
ontstond was er eentje van gezellig maar ook
vooral van schaterlachend tafelen. Er is dan
ook niets zo gezellig als samen met je familie
te eten – en bij voorkeur ook samen de
groentjes te snijden, de patatjes te koken, het
vlees te laten aanbranden, om er dan tijdens het eten samen over te lachen.
De meest kleurrijke doos was doos nummer 2 – een doos die iedereen eventjes ontvoerde naar
zijn kindertijd. Een bal, een boek kaarten, een
gezelschapsspel, een springtouw,… zonder dat je het wist
begonnen de jongsten spontaan te spelen. En met een beetje
hulp werden ook andere leeftijden helemaal meegevoerd in
de wereld van het spel. Iedereen ontpopte zich tot een
speelvogel die genoeg energie bleek te hebben voor een
hele vakantie!
Tijd voor die mysterieuze doos die daar al heel de tijd stond
te tikken alsof ze dringend moest geopend worden. De
stewardess haalde echter een klok boven die de deelnemers
eraan moest doen denken dat de tijd op vakantie af en toe mag blijven stilstaan. Aan de hand
van een sketch waarin de gejaagdheid van ons dagelijkse leven werd vergeleken met de
“siesta-mentaliteit” van het Zuiden, ervoer jong en oud hoe het ook al weer voelt om te leven
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zonder die verschrikkelijke tikkende horloge. De conclusie van de stewardess: ‘take your time’
leek hier uitermate op zijn plaats.
De kleinste doos van allemaal bevatte slechts een bloemetje en een takje in hun unieke
eenvoud.
De
stewardess
legde uit dat de natuur een
vierde inspiratiebron kan zijn
voor een vakantiedag vol
meditatie en genot. Het is
zoals een theaterstuk dat alle
zintuigen in vervoering brengt:
vogels
fluiten,
vlinders
fladderen, bomen wiegen en
het hoofdpersonage met zijn
dochter observeren twee rupsen die gestaag over een omgevallen boom kruipen.
Tot slot: Vijf stoelen en vijf kandidaten. Kandidaat 1 begint een verhaal te vertellen: “er was
eens een kikker die…” - maar net als het verhaal een hoogtepunt lijkt te bereiken, wordt
kandidaat 2 gevraagd het verhaal verder aan te vullen. Dit spel werd gespeeld naar aanleiding
van de laatste doos in onze reiskoffer: een doos overvol verhalen en vertelplezier. Samen rond
het haardvuur of gezellig buiten rond een tafel vol theelichtjes: verhalen vertellen kan je overal.
Laten we hopen dat ook deze doos eindigt met “ze leefden
nog lang en gelukkig!”.
Zo, onze koffer is gepakt. Klaar om de échte
vakantiewereld te ontdekken. Slechts vijf spotgoedkope
ingrediënten zijn absoluut noodzakelijk: samen kokkerellen,
samen spelen, samen genieten van de natuur, samen
verhalen vertellen, en vergeet af en toe de tijd niet eens
stop te zetten en een pauze in te lassen.
Alle deelnemers namen hun overvolle koffer mee naar huis
en wisten dat de komende vakantie een feest zou worden.
Vergeet niet een kaartje te sturen!
Annelies, onze stewardess van dienst, die samen met Katelijne dit leuke feestspel animeerde.
Dank aan al wie meedeed. Kon je er niet bij zijn? Volgend jaar is er weer een feest van
Levensadem!!!
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Een terugblik op het jaar 2008

In 2008 heeft Levensadem over heel België, verspreid over de 3 afdelingen, ongeveer 230
oproepen ontvangen.
Wat waren de motieven van deze vrouwen, koppels, en zelfs mannen om de telefoon op te
nemen en om hulp te vragen? We hebben geprobeerd voor jullie een lijst te maken van alle
redenen die deze mensen hebben opgegeven, en van al hun soms diverse moeilijkheden.
De meeste oproepen gebeuren tijdens de eerste helft van de zwangerschap.
Een eerste reden draait rond eenzaamheid: ofwel veroorzaakt door relatieproblemen binnen het
zwangere koppel, soms uitlopend op een breuk; of door conflicten met de ouders van de
aanstaande moeder omwille van de zwangerschap.
Ook andere redenen kunnen een gevoel van eenzaamheid geven: bv. wanneer het gaat om
vreemdelingen die ver van hun oorspronkelijke familie leven.
Dat gevoel van eenzaamheid komt bovenop de concrete, onderliggende moeilijkheden: de
armoede van kansarmen, van studentes uit het buitenland,van illegalen in de marge van de
maatschappij, van mensen verslaafd aan alcohol of drugs.
Velen vragen materiële en financiële hulp.
Een volgende reden om concrete hulp, raad of gewoon ondersteuning te vragen, situeert zich
op het vlak van de gezondheid:
•
•
•
•

lichamelijke of mentale gezondheid van de aanstaande moeder;
medische problemen die te maken hebben met de zwangerschap zoals bvb. de risico’s
op miskraam om vele redenen;
de gezondheid van het ongeboren kind;
het risico op handicap van het kind, of de diagnose van handicap: syndroom van Down,
hart- of nierproblemen, hazenlip…

Ongeveer een kwart van de mensen doet beroep op Levensadem omdat ze aan abortus
denken, zonder dat ze met zware moeilijkheden moeten afrekenen.
Soms belt iemand uit hun omgeving: een grootouder van het kind, een huisarts, een
verantwoordelijke van de instelling, een maatschappelijk assistent… met de vraag welke
concrete hulp mogelijk is voor een vrouw of een gezin in moeilijkheden. Soms vragen deze
mensen zelf om steun in hun begeleiding van de personen in moeilijkheden. Zo gebeurt het dat
ouders beroep doen op Levensadem om hun eigen zwangere, minderjarige dochter te kunnen
helpen.
Ook personen die één of meer miskramen en/of abortussen hebben meegemaakt, doen
beroep op Levensadem. Regelmatig wordt er steun gevraagd tijdens een zwangerschap
volgend op een miskraam.
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Vrouwen die een therapeutische abortus hebben ondergaan vragen hulp om hen te steunen bij
het doormaken van hun rouw of om hen persoonlijk te begeleiden bij het verwerken van het
verlies van hun kind.
Sommigen hebben vele jaren geleden een (of meer) kinderen verloren en komen nu pas met
hun hulpvraag.
Zo kregen we dit jaar een vraag om hulp vanwege een vrouw die een stervend familielid
begeleidde. De dame in kwestie was 92 jaar oud en had pas op haar sterfbed verteld over haar
verborgen angsten, te wijten aan verschillende abortussen die ze tijdens haar jeugd had
meegemaakt. Deze dame kon een luisterend oor en vrede vinden alvorens rustig te sterven.
De oproepen zijn ongeveer evenredig verdeeld over alleenstaande vrouwen en koppels. Er zijn
echter ook mannen die bellen. Soms vragen ze heimelijk hulp om hun partner te kunnen
ondersteunen, of ze zoeken steun in hun verwarring na de abortus van hun vrouw. Zij werden
immers niet gekend in de beslissing.
Sommige alleenstaande vrouwen kwamen bij ons terecht op zoek naar een verblijfplaats.
Enkelen kregen onderdak bij een gezin van Levensadem, anderen werden doorverwezen naar
een Centrum.
De vorige alinea’s gelden voor heel België. Graag geven we u nu een paar cijfers om een
overzicht te geven van “het leven van Levensadem” in Vlaanderen.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

In 2008 kwamen er een 90-tal oproepen, per telefoon of per mail.
Met 35 vrouwen hebben we persoonlijk contact gehad.
Er waren 17 keuzegesprekken, dit betekent dat de vrouw of het koppel nog geen
beslissing had genomen of ze de zwangerschap zou(den) afbreken of niet.
5 vrouwen hebben een gesprek gevraagd na een abortus, 4 na een miskraam.
11 vrouwen zijn heel intensief begeleid: 3 als moeder van een zwanger tienermeisje, 1
van een tienervader, 5 zijn alleenstaande moeders, 1 is een meisje van 17, 6 hebben
een peetgezin gekregen.
11 nieuwe peetgezinnen zijn in 2008 aan hun taak begonnen (anderen doen uiteraard
verder)
Er zijn 50 novenen opgestart, voor de intentie van wie nog twijfelde of ze het kindje zou
houden of niet, voor wie besloten had om, wel of niet onder druk, tot abortus over te
gaan, of voor wie geconfronteerd werd met een zeer zwaar probleem bij het kind of bij
zichzelf.
8 gezinnen kregen materiaal en kledingpakketten (dit is beduidend minder dan bv in
Brussel, waar van deze dienst veel intensiever gebruik gemaakt wordt)
Dankzij de samenwerking met Jongereninfolife vinden meer en meer mensen via de
kanalen van JIL ook de weg naar Levensadem. Het valt op dat veel oproepen per mail
gebeuren. Het is duidelijk dat voor veel jonge mensen dit een laagdrempelige en
gemakkelijker manier om hulp te vragen is dan te telefoneren.
Voor elk van die oproepen zijn mensen aan het bidden. Heel veel mensen hebben zich
geëngageerd om elke dag voor “hun” moeder te bidden, heel dikwijls zonder verder
nieuws van hen te krijgen. Samen met de “novenenbidders” vormen zij een enorm groot
spiritueel netwerk over heel België waarvan wij het belang niet kunnen overschatten!
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Micheline heeft ook een overzicht gemaakt van het Franstalig landsgedeelte zonder Brussel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 vrouwen hebben contact opgenomen omdat ze dachten aan abortus.
17 vroegen hulp na een miskraam, 9 na een abortus
4 jongeren waren minderjarig
1 vrouw had relatieproblemen met haar ouders en 9 met hun partner, 12 waren verlaten
door de vader van het kind, omwille van de zwangerschap zelf.
5 vrouwen vroegen steun omwille van een groot gevoel van eenzaamheid
4 personen kwamen uit een kansarm milieu, 14 hadden te maken met ernstige materiële
en financiële problemen.
4 vrouwen werden naar een Centrum voor Integrale Gezinszorg doorverwezen, 3
anderen vonden onderdak in een gezin van Levensadem.
6 personen maakten een therapeutische abortus mee, sommigen vroegen steun vóór
hun beslissing te nemen, anderen omdat ze hun kindje al verloren hadden
3 personen werden ondersteund omdat er een risico bestond op handicap, 3 anderen
kregen steun omdat hun zwangerschap voor ernstige problemen zorgde
9 kinderen vertoonden een handicap die ontdekt werd tijdens de zwangerschap
7 aanstaande moeders hadden gezondheidsproblemen en 7 andere hadden psychische
problemen.
5 aanstaande moeders waren zelf gehandicapt
1 vrouw was seropositief, 1 was verslaafd aan geneesmiddelen
1 vroeg hulp omwille van haar leven in de prostitutie, 2 werden zwanger na een
verkrachting
2 vrouwen vroegen steun omdat ze zwanger waren na een eerdere miskraam
8 aanstaande moeders studeerden nog
7 vrouwen of koppels leefden in de illegaliteit
35 vrouwen waren alleenstaand, 38 woonden samen; van de 38 koppels hebben 2
mannen hulp gevraagd
1 vrouw denkt eraan haar kind af te staan voor adoptie
1 vrouw vroeg hulp maar was toch niet zwanger
1 kindje is gestorven vlak na de geboorte

Op de kaart zijn alle plaatsen aangeduid van waaruit mensen hebben beroep gedaan op
Levensadem in 2008.
1. Antwerpen
(agglom.)
2. Balen
3. Banneux
4. Bastogne
5. Beersel
6. Brasschaat
7. Brussel (agglom.)
8. Charleroi
9. Chimay
10. Court-St.-Etienne
11. Deinze
12. Dendermonde
13. Deurne

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Diest
Essen
Frasnes
Froidmont
Genval
Gosselies
Goyet
Habay la Neuve
Helecine
Herseaux
Herstal
Ittre
Jodoigne

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Kortrijk
La Hulpe
Lede
Leuven
Liège
Louvain-la-Neuve
Mechelen
Melreux
Mons
Mortsel
Moeskroen
Namur
Neufvilles

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Nismes
Ottembourg
Ottignies
Pesche
Poulseur
Soignies
Sprimont
Turnhout
Verlaine-St.
Georges
49. Verviers
50. Wezembeek
51. Wilrijk

Enkele oproepen kwamen uit het buitenland, sommigen vroegen rechtstreeks hulp, anderen
vroegen steun per mail of via andere mensen. Ze kwamen uit Australië, Canada, Frankrijk, Ile
de la Réunion, Zwitserland, Tunesië en Vietnam.
230 nieuwe oproepen komen bij de 3000 dossiers die geopend werden sinds het begin van
Levensadem. Het betekent een indrukwekkend aantal diensten, maar in vergelijking met het
aantal zwangerschappen met problemen en het aantal abortussen, wat stelt het voor?...Een
aanmoediging om ons nog meer in te zetten voor het werk van Levensadem.
Micheline en Jacques, Jo en Veva, Charles en Ghislaine

Brief aan de pril zwangere moeders die Levensadem benaderen...

Nanou is een alleenstaande moeder die Levensadem een paar jaar geleden heeft leren kennen
(zie tijdschrift nr. 67). Nu ze weer een jaartje verder staat is ze nog eens in haar pen gekropen
om ons volgende brief te sturen, gericht aan alle pril zwangere moeders…
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Negen maanden is ze nu, mijn jongste wonder, mijn kleine meid wier ogen van blauw bij de
geboorte naar bruin neigden een half jaar geleden en met een grijze omweg in lichtgroen
eindigden.
Alexine, mijn kleine meid die –net toen ze in mijn buikje een nestje had gemaakt – door haar
papa de laan uitgestuurd dreigde te worden. Daar sta je dan als moeder, elk vezeltje in je
lichaam staat strak van de spanning door de ellende die je tegemoet gaat treden want als
alleenstaande in het leven staan, dat is niet eenvoudig. Maar diezelfde vezels verwelkomen
ook dat kindje in wording. ‘Dat kleine garnaaltje’ zoals ik het vruchtje in mijn buik al eens
gekscherend noemde, was zich van geen kwaad bewust toen haar papa me verliet. Wat moet
ik nu doen? Wat gaan de mensen van me denken? Elk kind heeft recht op een mama én een
papa toch? Hoe moet ik dat financieel haalbaar maken? En grote broer loopt ook nog rond!
Maar dan ga je relativeren. Dan ga je jezelf in vraag stellen. Dan ga je je afvragen wat het
meest pijn doet: de zwangerschap afbreken en dat een heel leven meedragen? Of het kind met
heel je hart verwelkomen en merken dat het gaat, soms wankel, maar het gaat. Ik ben God niet,
ik kan toch niet beslissen over leven en dood? Een abortus kon ik geen positieve wending
geven, de geboorte van een nieuw leven wél!
En dat is het gelukkige verdict na 17 maanden... van dag 1 van mijn zwangerschap tot nu, want
mijn kleine prinses werd net 8 maanden. Al mijn vragen die ik toen had kennen hun antwoord.
“Wat moet ik nu doen?” was zo een vraag. Ik ben begonnen bij het begin, heb eens gekeken
wie er voor me kon zijn, mijn ouders, trouwe vrienden, instanties als Levensadem, noem maar
op, er IS hulp, je moet het alleen aanvaarden en er open voor staan!
“Wat gaan de mensen nu van me denken”... Wel, DE MENSEN vinden me een heel
moedige en sterke vrouw, en die wetenschap heeft mij eens zo trots gemaakt niet alleen als
mama, maar ook gewoon als vrouw.
“Elk kind heeft recht op een mama én papa” was nog zo een gedachtengang van me. En ik
blijf ook bij die stelling. Maar als mama ben je een ouder, en of die ouder nu mannelijk of
vrouwelijk is, je kind weet instinctief dat jij zijn/haar ouder bent, een kind heeft een
‘hechtingspersoon’, een vertrouwenspersoon bij wie het graag knuffelt, bij wie het zich veilig
voelt, waar het fijn en warm vertoeven is. Ik ben zo een vertrouwenspersoon voor mijn twee
kinderen. De vaderrol kan ik niet overnemen want ik beschik nu eenmaal niet over een zware
stem noch snor of baard, maar ik ben misschien méér ouder dan sommige mensen die de
noemer ouder niet waard zijn.
Hoe moet ik dat financieel haalbaar maken”...tja, dat was de zwaarste dobber, daar lag ik
letterlijk van wakker. Maar wakker liggen brengt geen geld in het laatje, er iets aan doen wel.
Ik kon gelukkig steunen op mijn ouders, op vrienden die spullen hadden van hun groeiende
baby en die mocht ik met plezier lenen... er is moeders voor moeders die je vooruit helpen... het
is niet laag om hulp te aanvaarden, het vergt misschien wat moed om voor jezelf uit te maken
dat je het niet alleen aankan. Maar nogmaals AANVAARD hulp als die je aangeboden wordt!
Ook al heerst er een crisis, er is werk, en stilaan is de overheid wakker aan het worden en
begint het door te dringen dat alleenstaanden het echt niet makkelijk hebben. Voorts heb ik me
steeds voorgehouden dat het ging lukken, als een mantra bleef ik zeggen ‘alles komt goed, hulp
is onderweg, mijn gezinnetje verdient alle kansen, ik ga terug gelukkig worden....’ 1000-en
keren heb ik die zin binnensmonds gemompeld, en hulp heb ik gekregen, in overvloed.
En wat grote broer betreft, die is zo gelukkig met de komst van zusje! Elke dag weer word ik tot
tranen toe beroerd als ik die twee samen zie spelen, Nathan is zelf nog een kind, dat wel snel is
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opgegroeid door heel de tragedie die eraan vooraf ging. Maar nu weet ook hij hoe onschuldig
een kindje is, hoe heerlijk warm je je vanbinnen gaat voelen als je de liefde van een kindje
aanvaardt en dankbaar omhelst.
Ik kom van ver, heel ver, maar heb mijn intuïtie een vluchtweg laten uitstippelen en nu kan het
alleen maar beteren met ons. Nathan zegt vaak: “mama, ik zie jou zo graag! Van hier tot aan
de hemel en terug en dan nog eens van hier tot aan de maan en terug” Die woorden, daar doe
ik het voor, zeker toen ik zelf naar de hel en terug ging...want dan zag ik die lieve schittering in
broers ogen en de prille glimlach als Alexine me toelacht als ik haar ’s ochtends uit bed til en ze
haar slaaphoofdje in mijn hals vleit... heerlijk is dat.
De eerlijkheid gebiedt me toe te geven dat het
eigenlijk grote broer Nathan was die me met mijn
twee voeten op aarde heeft gezet en onbewust
hielp om mijn beslissing om de baby in de buik te
houden kracht bij te zetten. Op een ochtend toen
ik een week of 8 zwanger was zei hij: ”Mama, ik
alleen weet hoe veel jij van me houdt want ik
weet hoe jouw hart er vanbinnen uit ziet” Die
woorden, zo mooi en oprecht uit de mond van een
toen 7-jarige, dat was prachtig, en ik put er nog
steeds moed uit!
De zwangerschap vorderde vlot, en na 6
maanden kniezen, zielig doen en mezelf
‘boehoehoe’ kwalijk nemen dat ik het niet eerder
doorhad kreeg ik ineens de doorbraak! Ik vond
mijn humor terug, en die wil ik graag met jullie
delen. Want ja, het is een moeilijke periode, en
ja, je hebt het gevoel dat je er alleen voorstaat, en ja, het zal met momenten ongelofelijk hard
zijn, maar kijk dan terug naar onderstaand lijstje met mijn tien voordelen, en je zal je vast wel
beter voelen ☺ want prompt kwam er iets te voorschijn wat bij mijn echte ik hoort: optimisme en
relativeringsvermogen. Ook in deze ellende moesten toch voordelen te vinden zijn, dat kon niet
anders. Dat is een natuurkundige wet (vind ik)
Dus ik ging op zoek, naar….

10 voordelen van… in je eentje zwanger te zijn
1 Als je zin hebt, kun je de hele avond, élke avond, de hele week, dezelfde film of sitcom op dvd
herbekijken en élke keer weer huilen! Legends of the Fall of Sex&the city of ER. Wat jij wil, wat
de baby wil (klein als hij/zij is, heeft hij/zij al voorkeuren!). Jupiler Pro- League? Formule 1?
NIETS mee te maken!
2 Als je in die eerste drie maanden net als ik 10 keer per dag op het toilet vertoeft, heeft hij er
tenminste niet net een half uur opgezeten. Je weet precies hoe vies of schoon je wc is, als je de
enige bent die 'm gebruikt.
3 Er is niemand in huis die de laatste 10 PimCakes opeet. Of de slagroom opgebruikt. De
augurken of jouw reservezak snoep opeet. Je hoeft geen eten voor iemand te verstoppen, dus
je hoeft zelf ook niet te zoeken omdat je de bergplaats bent vergeten – wat nu eenmaal gebeurt
als je zwanger bent.
10

4 Je hebt over het algemeen minder last van vreemde eetaanvallen. Je kunt midden in de nacht
enorme trek hebben in fish-sticks met pepersaus (bijvoorbeeld), maar je warme bed overtuigt je
er waarschijnlijk van dat het best meevalt als je dat nu even niet eet.
Dat geeft meer rust dan een geliefde rond drie uur de straat op sturen op zoek naar fish-sticks
en pepersaus. Een vriendin van me heeft er nu, twee jaar later, nog een schuldgevoel over als
ze bedenkt hoe ze haar man die nacht door de regen liet fietsen.
Of wakker liggen en proberen je niet zo welwillende vriend te vergeven dat hij alleen maar
bromt ‘als je er zo’n trek in hebt, dan eten we dat morgenavond toch gewoon. Ga nou maar
slapen.’
5 Bij de echo hoef je niet met kromme tenen te proberen je vriend te negeren die grapjes maakt
over je baby’s grote hoofd en kleine geslachtsdeel. Nee! Jij kunt er met je moeder of een
vriendin naartoe gaan en zo verliefd als je wilt in stilte naar het wondertje op dat scherm kijken
en proberen te beseffen dat dat écht, helemaal, ongelooflijk, het mensje is dat in jouw buik
groeit!
6 Slapen en topzwanger zijn gaan niet zo goed samen. Overdag ben je vaak moe en 's nachts
lig je te draaien. In je eentje in een groot bed? Geniet er van! Probeer je te herinneren wat je
níet mist: gesnurk, gedraai, walmende alcoholdampen, zijn inkomende sms-en uit verre oorden
die je wakker maken, gemopper als jij nog wilt lezen of wilt bellen met een vriendin,
zweetsokken die hij naast jouw kant van het bed heeft uitgetrapt. Geniet van de rust en stilte wanneer de baby er is kan het jaren duren voordat je weer zelf bepaalt wanneer je slaapt,
wakker wordt en opstaat.
7 Je hoeft niet te doen alsof je zijn hopeloze smaak in babykleertjes en speelgoed waardeert,
alleen om te proberen hem ‘meer bij de baby te betrekken’. En als zijn vertrek betekent dat je
ook geen schoonmoeder met dezelfde rare smaak meer hebt, des te beter. Jij hoeft je later niet
te schamen, als je met je kindje zijn of haar babyfoto’s bekijkt. ‘Schattekind, tóén was dat
geweldig modern en iedereen vond dat je er prachtig uitzag!’ Onzin, jij doet je kindje aan wat je
zelf wil!
8 Je zit zo lang in bad als je vol kunt houden. Geniet hoe je baby draait en je buik beweegt. Als
je dan die man mist die ervan zou genieten om dit te zien en die er net als jij uren naar bleef
kijken, probeer je ex dan eens zo voor te stellen. Plus het feit dat zijn vrienden op café zitten en
er sport op tv is. Of auto’s, motoren, boten, explosies, haaien, blote vrouwen of schietende en
vechtende mannen. Zou hij dan bij jou op de badrand zitten?
Kijk opnieuw naar je buik. Daar zit jij, met je kindje, beiden in heerlijk warm water. Daar zitten
jullie, zoals zoveel vrouwen in de wereld over hun buik wrijvend. In je eentje zwanger? Welnee,
denk maar aan mij. En aan al die anderen. Dan denken we aan elkaar.
9 Je kunt soms verdriet hebben of balen dat je geen partner hebt die ook eens opruimt en
schoonmaakt. Maar: is het je al opgevallen hoeveel mínder werk je hebt, sinds hij weg is?!
Onlangs vroeg iemand aan me of ik het niet erg vind dat niemand ooit eens mijn handdoek van
de grond raapt, dan kijk ik verbaasd. “Mijn handdoek ligt nooit op de grond! Sinds m'n ex weg is,
hoef ik helemaal niets meer van de grond op te rapen. En het mooiste is: mijn kind hangt zijn
handdoek ook gewoon op. Hij weet niet beter en nog topper dan top, ik sta niet langer rood!”
10 Een heerlijk voordeel van in je eentje zwanger zijn: bij mij waren er ineens veel meer
vriendinnen en familieleden die belden, langskwamen, me uitnodigden voor leuke, verzorgde
uitstapjes, etentjes en die hielpen met klusjes. Vanaf het moment dat mijn ex echt vertrokken
was, werd mijn leven stukken gezelliger. Ik werd eindelijk verwend en kon genieten van mijn
groeiende kindje! Dus als je relatie al geen feest was, wees dan maar blij dat hij is vertrokken
voordat de echt zware tijden aanbreken. Mijn bevalling was echt een heerlijkheid, omringd
11

door mijn beste vriendin en een vroedvrouw, de rust zelve, alleen maar vrouwen, niemand voor
wie ik me moest schamen, ik hoefde er écht niet sexy uit te zien voor een man, wat een verschil
met mijn zoon! Ik zou als laatste noot willen zeggen: rust lekker uit, laat je in de watten leggen
door mensen die wél beseffen hoe speciaal een zwangere vrouw is en verzamel reserves en
kracht, want die kun je straks goed gebruiken. En ook dat zal je lukken.
Heel veel liefs, moed en prachtige dingen gewenst
Nanou

Contacten van Levensadem met het buitenland

De laatste jaren hebben vele buitenlandse organisaties contact opgenomen met Levensadem.
Een aantal onder hen hebben we ontmoet, ofwel in de hoofdzetel van Levensadem, ofwel bij
hen. Tijd dus om ook hierover eens verslag te doen.
•

Polen heeft ons een organisatie voorgesteld die gezinnen ondersteunt. Ze hadden veel
belangstellig voor ons systeem van steungezinnen.

•

Vorig jaar kregen we het bezoek van een delegatie Vietnamese priesters, met interesse
voor de post-abortuswerking en de Eucharistievieringen voor de families die een kindje
verloren voor hun geboorte. Dit lijden staat in het centrum van hun eigen zending.
Er zijn ontzettend veel abortussen in Vietnam. Ze kunnen plaats vinden gedurende de
hele zwangerschap. Groepjes vrijwilligers van de organisatie die we ontmoetten gaan
elke dag de lijkjes zoeken van de kinderen die ergens zijn gedumpt in de hospitalen, ze
geven hun een klein graf en een naam om ze zo hun menselijke waardigheid terug te
geven.
De priesters hebben ook een huis geopend, te vergelijken met onze centra voor moeder
en kind, om vrouwen te helpen hun kindje te houden.
Het derde luik van hun missie is jonge koppels opnieuw bewust te maken van de
waardigheid van het leven.
Het doet nadenken: dit land dat zolang oorlog gekend heeft, lijkt nu meer abortussen te
kennen dan geboortes van kinderen. Is er een verband tussen al die oorlogen en het
geweten dat verdoofd lijkt als het gaat om respect voor het menselijk leven?
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•

Een Spaanse organisatie toonde eveneens veel belangstelling voor de vieringen
“Geboren in de Eeuwigheid”. Ze hoopten dat er contacten zouden gelegd worden tussen
onze en hun bisschoppen om dergelijke vieringen in Spanje te kunnen voorstellen.

•

In Frankrijk hebben we verschillende organisaties ontmoet, zoals “Bethesda” die
mensen na een abortus begeleidt en “Va la Vie”, die zwangere vrouwen hulp biedt in
Valenciennes.

•

Tijdens onze reis naar Canada in oktober vorig jaar, hebben we een Canadese
vereniging bezocht van de Zusters van Barmhartigheid. De congregatie werd in Montreal
gesticht door de weduwe Rosalie Cadron-Jettéin in 1848. De Zusters hebben
onthaalhuizen gesticht voor alleenstaande moeders en hun kinderen.

•

In september 2007 kregen we een groep Zuid-Koreaanse vrouwen op bezoek, sociaal
assistenten, psychologen, politica’s. Ze waren op rondreis in Europa om verschillende
initiatieven ten voordele van vrouwen te leren kennen. Enkele maanden later kregen we
een uitnodiging om deel te nemen aan een internationaal congres in november 2008
rond de rechten van vrouwen op sociaal,politiek en economisch gebied: “Gycongnam
World Conference on
Women’s
Human
Rights”.
Een dertigtal landen waren
vertegenwoordigd en gaven
verslag van het werk dat
verricht was gedurende het
jaar voordien. We hebben er
ook een vereniging bezocht
die jonge meisjes van 13 tot
18 helpt, na een breuk met
hun families of die slachtoffer
waren van geweld. Een heel
dynamische ploeg doet er
zeer opmerkelijk werk, met
veel originaliteit en gezond verstand. De jongeren vinden er een nieuw evenwicht in hun
leven: ze worden opnieuw gemotiveerd om naar school te gaan en daarna verder te
studeren, wat hen veel meer kansen biedt op professioneel vlak. Hun gevoel van
eigenwaarde en hun zelfvertrouwen groeit door aan sport, muziek en dans te doen. Zo
krijgen ze ondermeer veel waardering voor hun creaties en opvoeringen van prachtige
spektakels op hoog niveau. We hebben er een voorbeeld van gezien op het congres.
Het slotspektakel was een prachtig optreden door een groep dove jonge vrouwen. We
waren erg onder de indruk van het verlangen naar groei in Zuid-Korea, niet alleen op
economisch gebied maar ook op sociaal en cultureel vlak.

•

Tijdens onze reis naar Korea hebben we ook een paar dagen doorgebracht in Beijing,
op uitnodiging van een gezin uit Frankrijk, dat vroeger Levensadem heeft geholpen en
nu in China verblijft. Dankzij alle bezoeken en conferenties die ze hadden gerealiseerd
hebben we beter het fundamentele verschil kunnen begrijpen tussen het persoonlijk
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geweten uit onze cultuur, en het gemeenschappelijk
bewustzijn dat het leven van het Chinese volk beheerst.
Zelfs de begrippen leven en dood worden totaal anders
begrepen.
We waren sterk onder de indruk met eigen ogen de
realiteit mee te maken van 1 kind tussen 2 volwassenen
en ons omringd te zien door massa’s mensen, zo goed
als zonder kinderen…
Al die contacten bevestigen de diepe zin van onze zending
hier, in het kleine België met een drukbeklante sociale realiteit!
Ze helpen ons ook om de mensen nog meer te beminnen, ze
vergroten onze verwondering voor de verscheidenheid en de
complementariteit van elkaar.
Wij zijn ook erg onder de indruk van de creativiteit die zonder ophouden nieuwe dynamiek geeft
aan het leven, in de verschillende socio-culturele, economische en politieke realiteiten van onze
planeet. Creativiteit ligt in het bereik van iedereen, maakt deel uit van onze diepste menselijke
natuur. In dienst van het leven of het overleven wordt ze een machtig instrument om mensen
over de hele wereld één en solidair te maken.
Zo was het ook voor een jonge Vietnamese vrouw, op doortocht in Belgïe, waarover Charles en
Ghislaine hier kort verslag uitbrengen:
“We mochten een jonge aanstaande moeder uit Vietnam in huis opnemen, een maand voor de
bevalling.
Het was heel interessant om kennis te maken met die andere cultuur.
Thi Thuy Hong was heel discreet, ze wilde ons absoluut niet lastig vallen en bleef dan ook
meestal op haar kamer. Met haar communiceren was heel moeilijk want ze kende enkel
Vietnamees. Ze bladerde graag in magazines, speelde graag gezelschapsspelletjes met de
kinderen.
Ze heeft ons met stokjes leren eten. Dat bleek uiteindelijk niet zo moeilijk. Een Vietnamees
koppel was zo vriendelijk om de typische gerechten van ginder klaar te maken. Onze kinderen
waren er dol op.
Toen de baby was geboren, zagen we haar nog minder. Ze kwam enkel naar beneden voor de
maaltijden en ze bleef zo kort mogelijk om haar zoontje niet te lang alleen te laten. Ze leefde
enkel voor haar kind en ze kon hem geen minuut laten huilen zonder hem op te pakken. Ze
vond het verschrikkelijk om haar baby in de maxi-cosi te laten tijdens de maaltijden. Ze at liever
met één hand terwijl ze de baby met de andere vasthield.
Van tijd tot tijd bracht Thi Thuy Hong een weekend door bij een ander Vietnamees koppel. Dat
gaf haar de kans om te praten en een beetje van atmosfeer te veranderen. Het deed haar veel
deugd. Na de bevalling bleef ze nog 2 maand bij ons om alle papieren in orde te krijgen
(paspoort voor de baby, vliegtuigreservatie, dokterstoestemming…) en de baby mee te kunnen
nemen naar Vietnam.
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Deze opvang was heel arm op het gebied van gewone
communicatie met woorden, maar was een heel verrijkende
ervaring: we leerden elkaar kennen met gebaren,
glimlachjes, de sfeer, het ontdekken van gevoelens … een
hele non-verbale communicatie, wat dikwijls wordt
ondergewaardeerd als we taal kunnen gebruiken.Toch
waren we heel blij dat we beroep konden doen op die twee
bevriende Vietnamese koppels die fantastische tolken
waren. We danken hen van harte.
Dank je wel Thi Thuy Hong : je hebt ons de andere kant van
de wereld leren ontdekken; je hebt ons ook het grote belang
geleerd van de non-verbale communicatie”

Ghislaine en Charles
Al die contacten met het buitenland zijn voor ons ook een gelegenheid om ons, Levensadem,
als een kleine druppel te voelen in de wereld. En toch is elk gebaar onontbeerlijk. Enkel God
kent de draagwijdte en de vruchten van het kleinste gebaar.
Mogen we nooit aarzelen om gelijk welk gebaar van Liefde te stellen.
Micheline en Jacques

VENUS en ZON
Een beetje achtergrond:
De opdracht van het atelier was die dag: maak een danseres. Christelle ging er helemaal voor
en langzamerhand hebben haar handen mij gevormd. Terwijl ze me creëerde realiseerde ze
zich dat ik een mooie ronde buik had, net als een zwangere vrouw.
Een beeldhouwwerk komt tot stand in de samenwerkende scheppingskracht van kunstenaar en
kunstwerk. Christelle heeft wat ze ontdekte met respect behouden.
Toen moest ze de armen vormen. Ze voelde aan welke beweging ze moesten maken: de
linkerarm naar omhoog, de handpalm naar de hemel gericht, de andere in de zelfde richting
naar beneden gericht. Maar het lukte niet om ze te maken….
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“Mijn danseres ziet er gelukkig uit. Terzelfdertijd, zo zonder
armen, lijkt ze me arm en kwetsbaar. Het stoort me dat ik er
niet in slaagde haar armen te geven: het geeft me de indruk
dat ze haar zwangerschap niet gekozen heeft. Hoe moet ze
haar baby koesteren zonder armen?
Juni 2004: de planeet Venus verschijnt voor de zon. Ik heb het
geluk dit fenomeen te kunnen observeren, ook al gaat het
maar om een heel klein zwart puntje… het doet me denken
aan een ronde buik met een navel. Ik noem mijn danseres
Venus…
Wist ik veel dat ik een paar maanden later zelf zwanger zou
worden, ik ook. Zwanger en zonder middelen. Ik heb veel
gedacht aan mijn danseres tijdens die lange maanden van
eenzaamheid, verwarring en van het gevoel van
machteloosheid tegenover die zwangerschap die mijn leven ondersteboven haalde.
Gelukkig kreeg ik langzamerhand wat hulp. En het “onmogelijke” werd mogelijk. Ik wist toen dat
ik dit kostbaar en symbolisch beeld zou toevertrouwen aan een van de mensen die hun armen
en hun hart voor me hebben geopend.
Mijn kind-zonnetje werd geboren op 9 mei 2005. Hij is nu 4 jaar oud en hij is werkelijk
formidabel! Een en al geluk! Ik heb er goed aan gedaan vol
te houden en hulp te vragen!
Vandaag wil ik Venus en Zon aan mijn dierbaar steungezin
schenken (en langs hen aan de ploeg van Levensadem en de
andere schitterende mensen die de laatste jaren mijn pad
hebben gekruist) als dank voor hun liefde en hun warme
aanwezigheid die mijn leven en dat van mijn kinderen blijven
verlichten. Ik ben zo gelukkig jullie te kennen!
Mogen Venus en Zon altijd weer hun zending van geluk en
vrede vervullen voor alle ouders en voor elk kind dat ons
wordt toevertrouwd, en het belang onderstrepen van een
helpende hand in het leven van sommige mensen.

Uit heel mijn hart: DANK! DANK!DANK!

Met veel liefde, Christelle R. (oktober 2008)
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Eucharistie “Geboren in de Eeuwigheid” in Banneux, 6 maart 2009

Een brief van Levensadem had me persoonlijk uitgenodigd! Ik kende het werk al 20 jaar. Ik ben
zelf geen moeder, maar het hart van een moeder en een grote liefde voor kinderen hebben mij
en mijn gedachten zonder twijfel naar daar geleid, om te bidden voor de aanstaande moeders.
Ik wilde er graag bij zijn en – misschien gaan jullie me niet geloven- ik dank dat God zelf bakens
heeft geplaatst zodat ik er kon zijn en mee kon doen!
Enkele dagen na de komst van de brief word ik uitgenodigd bij *Jenny. Ze vertelt me dat ze 29
jaar geleden zwanger was maar haar kind, een meisje, heeft verloren in een zwaar autoongeluk. Een drama voor deze aanstaande moeder!
Maar terwijl ik naar haar luisterde, merkte ik in de woorden van Jenny dat de kleine Maryse (de
naam die haar ouders haar in gedachten hebben gegeven) leeft en werkt in het hart van Jenny.
Haar innerlijke aanwezigheid manifesteert zich op belangrijke momenten. Zoals bijvoorbeeld
wanneer haar moeder een jaar geleden als vrijwilligster leerlingen ging helpen met hun
huiswerk of toen de vader van Jenny overleed en zij een grote vrede voelde omdat, ze wist dat
Maryse sindsdien beschermd wordt door haar grootvader in de hemel.
Ik heb Jenny uitgenodigd om naar de viering te komen en ze heeft het gedaan!
Tweede knipoog van de Heer. Midden in mijn drukke leven als
leerkracht godsdienst had ik op 4 maart maar één leerling in de klas.
*Estelle, 15 jaar, vertelt me: “Mevrouw, mag ik u iets vragen? Ik voel
me misselijk, ik ben 3 kg verdikt en ik heb voor de eerste keer sex
gehad eind december! Misschien ben ik niet zwanger, maar als ik het
wel ben, doe ik het weg. Ik ga vrijdag naar de gynaecoloog”
Ik luister naar wat ze zegt en tijdens de Eucharistie die vrijdag kan ik
enkel deze situatie aan God toevertrouwen, in de handen van een
biddend koppel van Levensadem. We baden ook voor het beheersen
van alle agressie die Estelle in zich voelde.
De volgende maandag verneem ik dat Estelle niet zwanger is en ze
zegt me: “Weet u mevrouw, ik voel me al veel minder zenuwachtig!” –
zeker een genade verkregen door het gebed waar ze niets van afwist.
Derde klein teken uit de hemel: wanneer ik in de kerk kom, vragen
Micheline en Jacques me elk afzonderlijk om de eerste lezing uit
Ezechiël voor te lezen!” De Wind waait waar Hij wil … en jij, je hoort
zijn stem!”
De niet-geboren, gestorven kinderen gaan ons voor op de weg naar het Rijk Gods: ze leven al
in de Eeuwigheid en zijn verbonden met ons, met de engelen en alle heiligen, met de gelovigen
in de viering, voorgegaan door Mgr. Jousten, bisschop van Luik, en E.H. Grégoire, priester in
Waremme.
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•

Deze kinderen, als ze nog geen naam hadden, een naam geven, geïnspireerd door de
H. Geest.

•

Voor elk kind een kaarsje aansteken aan de Paaskaars en het in een bekken water
plaatsen: een stap die leven en adem geeft, het bestaan van het kind erkent, de
betekenis die het heeft voor ons en voor God. Deze stap is een stap vol Hoop.

•

Een intentie neerleggen in het mandje, bidden voor zorgen die ons zijn toevertrouwd,
voor een aanstaande moeder, voor een moeilijke situatie… Deze briefjes worden voor
het tabernakel van de kapel van Levensadem in Brussel gelegd.

•

Een persoonlijke stap naar vergeving zetten, als we dat wensen, en het Sacrament van
Verzoening ontvangen, ons laten her-scheppen door Gods Adem van Liefde.

•

Intenties van ons persoonlijk of van anderen toevertrouwen aan het gebed van een paar
mensen van Levensadem die ervoor bidden,ook dat geeft nieuwe hoop.

De lezing uit het evangelie van Mattheus nodigt ons uit tot bekering, tot vertrouwen in de
barmhartigheid van God.
In zijn homilie vraagt Mgr. Jousten ons om samen met
Jacques en Micheline, hier aanwezig, de Levensadem
rond te dragen, om waar we leven getuigen en helpers te
zijn van elke ademtocht, om de oproepen van het leven
zelf te horen.
Een mooi beeld stelt ons de Eeuwigheid voor : op het
einde van de viering zien we dat alle kaarsjes één groot
geheel van lichtjes vormen in het water.
Dank je wel, mensen van het koor, voor jullie krachtige en
biddende stemmen en liederen tijdens de viering.
Op het einde kregen we de zegen en zongen een laatste lied:” Als eerste op weg, help jij ons,
Maria, om ja te durven zeggen op de onverwachte uitnodigingen van God!”
Myriam
* Deze namen in dit getuigenis zijn fictief
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PESCHE…PÊCHE

“Wanneer gaan we terug vissen?” vraagt Pierre, met zijn
hoofd nog vol van het ruisen van de velden, een vertrouwd
gevoel na een verblijf in Pesche…

Hij is niet de enige die eieren heeft geraapt en de konijnen
verzorgd terwijl zijn mama een bloemenperkje wiedde in de tuin
genaamd “le coin du paradis” ( een stukje paradijs)

In 2008 hebben al een tiental gezinnen van
Levensadem enkele dagen vakantie doorgebracht
in het eerste vakantieverblijf van “l’Envie de
Souffler”.

Enkele groepen vrijwilligers hebben ons ook geholpen om dit domein waar “vakantie” rijmt op
met ”eenvoud”- verder in te richten.
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L’Envie de Souffler

We schreven het al in het vorige tijdschrift: wat we het meest nodig hebben, behalve geld, is het
werk van vrijwilligers.
Voor een weekend of voor enkele dagen, wij
kunnen jullie vaardige of hulpvaardige handen
goed gebruiken om te schilderen, te graven, te
kloppen, materiaal te verplaatsen, op te ruimen,
enz, enz,…
Jong of minder jong, alleen of in groep: jullie zijn
van harte welkom om ons te helpen. Scouts- of
gidsengroepen, +13kringen , sportclubs, zelfs
groepen van collega’s die in het kader van
teambuilding een dagje voor een goed doel
willen werken… neem contact op: l’Envie de
Souffler kan het project zijn dat jullie zoeken.
Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijken:Marcel en Jeanine Caron: 060 34 40
87. (of met de regionale afdeling van Levensadem in Mortsel)
Maar ook financiële hulp is onontbeerlijk om gezinnen toe te laten op vakantie te komen. Een
basisschool in Ukkel heeft een sponsortocht georganiseerd. De leerlingen realiseerden zich dat
niet alle kinderen op vakantie kunnen.
Een andere mogelijkheid is een “financieel tiende”:
“Elk jaar besteedt mijn gezin gemiddeld 2000, 3000 of 5000 euro… voor vakanties en
ontspanning. Ik wens dat andere gezinnen die deze mogelijkheid niet hebben ook een periode
van rust en ontspanning kunnen beleven in Pesche. Ik stort dus een “vakantie-tiende” van
200,300,500… euro op de rekening van Pesche: 068-2256466-79.
Als ik een fiscaal attest wens, stort ik deze som op het nummer van Caritas 310-0798986-83,
met de vermelding: project 155, vakantie-tiende”
Hartelijk dank aan allen die dit reeds gedaan hebben!
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Zoekertjes

Levensadem zoekt een aanhangwagen om materiaal te vervoeren in Pesche. Degene die we
gekocht hadden is jammer genoeg gestolen op de binnenplaats van l’Envie de Souffler!!!
Wie is bereid van tijd tot tijd voor vakantietransport naar en van Pesche te zorgen, voor
gezinnen zonder wagen?
Een gezin met 5 kinderen zoekt een goedkope ruime gezinswagen
Een gezin zoekt een grasmaaier, het hoeft geen elektrische te zijn, wel in goede staat.

Ook babygerief (vooral kinderwagens, buggy’s, kinderbedjes, badjes,
boxen, verzorgingskussen…) en babykleding van 0-3 maand komen we
altijd tekort. Het vliegt bij ons de deur uit! Misschien voelt iemand zich
aangesproken om echt actief op zoek te gaan naar deze spullen???
We zoeken ook nog enkele vrijwilligers om te helpen in de stock van babygerief in onze
hoofdzetel te Ukkel. Er zijn verschillende taken:
•
•
•
•
•

Speelgoed , gezelschapsspelen en boeken sorteren, proper maken en opbergen
Zwangerschapskleding opbergen
Schoenen sorteren, poetsen en opbergen
Al het babygerief (flesjes, sterilisator…) sorteren, wassen en opbergen
Pakketten en gerief naar de moeders brengen

Nog eens… de financies
Er is niet zoveel nodig….
De laatste maanden is het al crisis wat de klok slaat. De financiële wereld is ingestort en heeft
groot en klein, arm en rijk, meegesleurd. En hoewel de armen relatief het minst geld hebben
verloren, ondervinden ze nu het snelst de verschrikkelijke gevolgen. Iedereen vraagt zich af of
de euro van 2009 dezelfde waarde heeft als de frank van 1999. Ook al is de euro nu meer
waard dan de dollar, heeft u niet de indruk dat de euro serieus gedevalueerd is als je kijkt naar
de prijzen van brood, groenten, vlees, energie, huur, kosten voor opvoeding…?
De meeste gezinnen van Levensadem worden geconfronteerd met deze harde realiteit en elke
cent moet worden omgedraaid om niet meegesleurd te worden in de spiraal van schulden en
rappels van facturen. Natuurlijk, wie al maanden of jaren in de financiële problemen zit, kan in
de verleiding komen om te denken dat een groot flatscreen of een I-phone een beetje vreugde,
een beetje genot kan brengen in het leven, of minstens het gevoel er bij te horen. Helaas, het
mirakelkrediet geeft die illusie de eerste maand, maar de rappels en facturen doen de kopers
snel op de bodem van de put belanden…. Wie kan hen verwijten maken? Of hen veroordelen?
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Daarentegen kan elk van ons helpen om terug op zoek te gaan naar het belangrijkste, het
noodzakelijke, het onmisbare. We kunnen proberen sommige noden te lenigen, hen helpen zich
weer op te richten na een val, het onherstelbare te vermijden. Samen kunnen we solidair zijn in
een “nieuwe maatschappij van herverdeling” die elkeen nieuwe moed en trots kan geven.
Delen van wie we zijn, onze tijd, onze glimlach.
Delen van onze kennis, ons bezit, onze begrensdheid.
Hoeveel tijd wordt er niet gegeven in ontmoeting en inzet door onze steungezinnen, onze
vrijwilligers, of heel eenvoudig in het trouwe gebed van onze bidders. Dank!
Zoveel raadgevingen, zorgen, hulp om klaarheid te scheppen in moeilijke situaties, om ze te
verlichten, minder zwaar te maken of
te helpen oplossen! Dank!
Zoveel geldelijke steun, zoveel
materiaal dat helpt om in sereniteit en
niet met angst voor morgen uit te
kijken naar de komst van de baby!
Dank!
Dank aan allen die door hun giften
“mee-werkers” zijn van Levensadem.
Dat geld laat ons toe 24 u /24 u
•

de oproepen van moeders
overal in België te beluisteren,
hen te ontmoeten;
• hen op alle niveaus, ook financieel, te ondersteunen;
• hen alle nodige informatie te geven;
• hen een plaats aan te bieden om tot rust te komen in L’Envie de Souffler;
• de lopende uitgaven van de vzw te betalen enz..
Wij zijn rechtstreeks van u afhankelijk… Enkel dankzij u kan onze zending in Levensadem elke
maand worden verder gezet:
•

dankzij een gift op de rekening 068-2063615-64 van Levensadem

•

of op de rekening van Pesche 068-2256466-79

•

of op de rekening van Caritas indien u een fiscaal attest wenst: 310-0798986-83, met de
vermelding: wenst project 155 te steunen.

Wenst u ons op regelmatige basis te steunen, dan kan u onderstaand formulier invullen en aan
uw bank bezorgen. Van harte dank.
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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

O met fiscaal attest:

Brussel

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

Avenue de la Chapelle,25
1200 Woluwé-St. Lambert
Tél.: 02/772.28.38

souffledevie@tiscalinet.be

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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