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INTRO

20 JAAR LATER …
Zo gaat het leven!
2010: 20 jaar geleden werd abortus in
België uit het strafwetboek gehaald.
Sommigen vieren deze verjaardag, anderen voelen zich verdrietig, nog anderen revolteren en willen de klok terugdraaien.
Dat abortus plots niet meer strafbaar
was, heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat de
medische ingreep in betere omstandigheden
gebeurde. Anderzijds heeft de publiciteit hierrond de ingreep zeer zeker gebanaliseerd, zodat abortus voor sommige vrouwen zelfs een
vorm van contraceptie werd.
Dankzij de medische vooruitgang kan een
jonge vrouw de abortus nu thuis ondergaan,
wat meteen een nog grotere eenzaamheid impliceert. De patiënte krijgt 3 pillen Mifegyne
of RU 486 in het abortuscentrum en gaat dan
naar huis. Deze pillen zijn een anti - hormoon
dat ervoor zorgt dat de zwangerschap wordt
afgebroken. Voorts zorgt dit hormoon ervoor
dat de baarmoederhals weker en wijder wordt
en stimuleert het de samentrekking van de
baarmoeder. Bij beginnende zwangerschap
zorgt de abortuspil ervoor dat het vruchtzakje
van de baarmoederwand loskomt. 36 tot 48
uur later moet de vrouw terugkomen en krijgt
ze prostaglandine, een geneesmiddel dat de
baarmoeder doet samentrekken en de vrucht
uitstoot. … Dankzij datzelfde prostaglandine
zijn 7 van mijn kinderen geboren
vóór de 42e week van de zwangerschap!
Maar hoe is tijdens diezelfde periode van 20 jaar onze
maatschappij in de praktijk van
elke dag geëvolueerd? Welk engagement heeft ze genomen om

het leven heel concreet te verwelkomen…,
om jonge gezinnen of alleenstaande moeders
te ondersteunen…, om op weg te gaan met
vrouwen die soms zwaar gekwetst werden door
een abortus…, om ouders te ondersteunen na
een therapeutische abortus, ten gevolge van
een handicap of risico op handicap van hun
kind?
Het gaat er in dit maatschappelijk debat
niet om de meningen van katholieken, christenen, moslims, vrijzinnigen… tegenover elkaar
te plaatsen. Hoe we in onze maatschappij het
leven verwelkomen gaat ons uiteindelijk allemaal aan, wat ook onze ﬁlosoﬁsche overtuiging is.
Zijn we bereid om aan elke zwangere
vrouw de vrije keuze aan te bieden voor de
zwangerschap, na voldoende tijd te hebben genomen om haar alle mogelijke wegen om hulp
te vinden uit te leggen en om haar van onze
steun op lange termijn te verzekeren? Om haar
te helpen uit de eenzaamheid te geraken en
haar altijd te blijven ondersteunen, wat ook
haar beslissing zal zijn?
Moét je dan christen zijn om te geloven
dat een jonge zwangere vrouw gelukkig kan
worden met een kind, als ze gesteund wordt
door een echt solidaire maatschappij?
Ziet men echt enkel problemen zonder oplossingen,
met uitsluitend abortus als
mogelijke uitweg?

De alleerste stap
naar die houding
is er voor te kiezen...
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INTRO
wat kan uitblazen – waarom niet? Maar er is
een groot tekort aan kinderopvang aan democratische prijzen.
Toelagen, hulp om een betaalbare woning te vinden zijn vandaag onvoldoende.
Het wordt ook tijd dat algemeen erkend wordt dat abortus helemaal geen banale handeling is en dat de gevolgen op
lange termijn onze maatschappij tekenen.
Vooral de vrouwen die een therapeutische
abortus hebben ondergaan lopen het risico
geconfronteerd te worden met o.a. langdurige depressies , die ogenschijnlijk zonder
reden jaren later kunnen opduiken.
We zijn allen, met de nodige nederigheid, mee verantwoordelijk om ons hart
open te stellen, te luisteren naar vrouwen
met die pijn, die ze soms al 20,30,of 40 jaar
verbergen, en hen op te vangen.

«Nooit meer alleen zijn!»
roepen die vrouwen tot ons.
Op deze verzuchting kan elk van ons
antwoorden: “Ja, ik ben er.”
Neen, elke mens, van gelijk welk ras,
afkomst, overtuiging, is in staat lief te hebben, zich te geven; zijn hart, tijd en geld te
delen, zich onbaatzuchtig en beschikbaar op
te stellen om de ander toe te laten te groeien
of eenvoudigweg te bestaan.
Laten we samen het uitgerafeld familiaal weefsel herweven, laten we samen de
solidariteit op elk moment herstellen.
Er zijn nieuwe opvanghuizen nodig
voor de opvang van toekomstige moeders,
want er zijn te weinig plaatsen. Het kind
moet in een crèche terecht kunnen, zodat
de moeder kan studeren of gaan werken, of

“Ze was 92, en slaagde er niet in zichzelf
de abortus die ze als 26-jarige had ondergaan, te vergeven en te vergeten.” Toen ze
zich beluisterd voelde en vergeven, heeft ze
de vrede gekregen om rustig de overgang te
maken naar het Leven.
Deze geest en ingesteldheid : mee
op weg gaan met de persoon, wat ook
haar of zijn keuze is, probeert Levensadem al 23 jaar te beleven.
De organisatie is niet “katholiek”
hoewel velen, vooral in de vrijzinnige wereld, dat etiket op ons willen plakken. De
geest van het werk is wel diep evangelisch
en vele medewerkers zijn christenen, maar
onze werking staat open voor elke zwangere
vrouw, wat ze ook denkt, beleeft of vanwaar
ze ook afkomstig is. Vandaar komt de
schoonheid van wat er wordt beleefd. Met al
onze sterke punten en zwaktes.
Dat de vzw Levensadem zich heeft
kunnen ontwikkelen in die 23 jaar en zon-
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der subsidies kan bestaan, komt doordat
mensen van allerlei slag geraakt zijn door de
juistheid van de voorgestelde werking en de
openheid voor iedereen. Zij hebben beslist
ons te helpen: ﬁnancieel, materieel, relationeel, beroepsmatig, spiritueel. Voor al die
jaren van trouwe steun en gave van zichzelf:
van harte dank!
Indien u wenst aan te sluiten bij Levensadem, de keten van solidariteit wil vergroten: van harte welkom, wat uw competenties ook zijn.
Wilt u het werk liever ﬁnancieel steunen? Wees ervan overtuigd dat ook dat voor
ons van enorme waarde is. U vindt alle informatie op de laatste bladzijden.
Wilt u bidder worden voor een bepaalde
moeder of meedoen met een noveen: neem
contact op met ons op het nummer 03 449
48 26 of per mail info@levensadem.be.
Wij hebben elk van u nodig, opdat onze
kinderen over 20 jaar kunnen zeggen: “We
leven in een maatschappij met respect voor
het leven.”

Jacques

Het is ook dankzij u dat we heel
het jaar door kleding en babygerief kunnen bezorgen aan gezinnen die dit nodig hebben. U brengt
het naar de vestiaire in de De Frélaan
204, te Ukkel (1180 Brussel) of naar
de Floralaan 6 in Mortsel. Kunt u zelf
niet voor dit transport instaan, neem
dan contact op: we zorgen voor een
oplossing.
Op dit moment hebben we een
groot tekort aan kinderwagens, buggies, maxi-cosy’s, badjes, luierkussens, draagzakken… en aan babykleding van 0-3 maand en van 6 tot 10
jaar.
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EEN HEEL ANDER LEVEN
Hallo,
Ik heet Françoise en ik ben 38 jaar. Toen
ik 22 was en het voorlaatste jaar geneeskunde
studeerde, werd mijn leven grondig dooreen
geschud. Stappen maakte mij moe en ik voelde
prikkelingen in de armen. Ik ging naar verschillende huisartsen, maar geen enkele kon mij
de juiste diagnose geven. Men raadde mij aan
vitamines te nemen en magnesium…Eens zei
iemand me zelfs: “Wat u voelt, bestaat niet in de
geneeskunde”. Uiteindelijk maakte ik, gekleed in
mijn witte schort van dokter-stagiaire zelf een
afspraak met een neuroloog. Ik werkte toen op
de spoedafdeling van een Brussels ziekenhuis. Ik
moest dagen wachten op de afspraak en moest
dan bijkomende onderzoeken ondergaan waarvan de resultaten niet normaal bleken te zijn. Ik
zag een andere dokter terug die besliste me te
laten opnemen en daar werd de diagnose uiteindelijk gesteld: multiple sclerose.
Mijn droom om kinderarts te worden in
een ontwikkelingsland viel in duigen. Maar paradoxaal genoeg ben ik niet depressief geworden. Dat heb ik aan God te danken. Ik ben inderdaad christen en ik wist dat God naast mij
stond in deze beproeving. Ik heb ook het ongelooﬂijke geluk een gelovige familie te hebben.
Mijn moeder en broer zongen elke dag samen
met mij de psalmen in het ziekenhuis en dat gaf
mij kracht toen de diagnose viel. Mijn laatste
jaar geneeskunde heb ik moeten spreiden over
2 jaar, tegelijk met de laatste examens van het
3e doctoraat.
Ik heb verschillende opstoten gehad.
Dikwijls was ik blind aan één oog en ik moest
regelmatig naar het ziekenhuis voor zware behandelingen. Ik had moeite met stappen en verschillende problemen met voelen.
In de zomer van 1995 bleef mijn toestand
wat stabieler. Ik haalde uiteindelijk mijn diploma van dokter in juni 1996. Ik ben verder gaan
studeren en ben tegelijk beginnen werken als

schoolarts. Een paar maal herviel ik maar zonder
invalide te worden. Ik kon stappen, ik kon zien,
ik was niet echt gehandicapt.
Tijdens de zomer van 1998 heb ik mijn toekomstige echtgenoot ontmoet. We beslisten een
echt christelijk huwelijk aan te gaan. We hebben
niet samengewoond voor ons huwelijk. Eind
1999 zijn we getrouwd. Na ons huwelijk gingen
mijn ogen weer plots achteruit. Daarna ging het
weer beter en kon ik mijn leven gewoon verder
zetten. Ik begon te werken als schoolarts en deed
consultaties voor Kind en Gezin.
In mei werd ik zwanger. Helemaal in het begin van de zwangerschap, in de zomer van 2000
kreeg ik bloedingen. De gynaecoloog stelde een
loslating van de placenta vast. Ik kende Levensadem langs vrienden uit de jongerengebedsgroep
van Emmanuel toen ik nog in Brussel studeerde.
Ik vroeg Levensadem om te bidden voor mijn
kindje. Ik heb heel de zomer veel gerust en mijn
gezondheid ging weer beter. De bloedingen hielden op. Op 4 maand zwangerschap, in september, ben ik dan toch met een dokterspraktijk
begonnen thuis om mijn opleiding te kunnen
afmaken. Die specialisatie duurt tegenwoordig 2 jaar. Ik draaide mee de wachtdiensten. Op
woensdagavond volgde ik seminaries over algemene geneeskunde, en intussen bleef ik werken
als schoolarts en bij Kind en Gezin.
Ons eerste kind werd met een
keizersnede geboren begin 2001.
Na enkele weken rust begon ik
stilletjes aan weer consultaties te houden op mijn praktijk, terwijl ik mijn kind
borstvoeding bleef geven.
Ik ben al jaren
bidster voor Levensadem en heb abortus
altijd verschrikkelijk gevonden.
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Zwangerschapsafbreking heeft me altijd
diep gekwetst en ik heb als gelovige dokter nooit
een schakel in de keten van abortus willen zijn.

ste. Ik had graag verder gewerkt voor het leven,
maar moest stoppen als dokter na de geboorte
van ons 2e kind. Ik was heel vermoeid toen.

Toen ik was afgestudeerd heb ik me
ingeschreven in de Orde van Geneesheren. Er
was een proclamatie voor de nieuwe, beginnende dokters. Een ﬁlosoof was uitgenodigd
om een lezing te geven. Hij hemelde abortus op
en alle jonge dokters applaudisseerden. Ik heb
toen besloten niet te doen gelijk de anderen en
ik zocht hem te spreken na de conferentie. Later
nam een Centrum voor Gezinsplanning (in het
franstalig landsgedeelte worden in dergelijke
centra ook abortussen uitgevoerd, red.) uit Aarlen contact. Ze hadden een dokter nodig. Ik aanvaardde de uitnodiging maar mijn man zei me
dat ik best onmiddellijk mijn overtuiging duidelijk maakte. Ik zei dus tijdens het gesprek dat ik
de vrouwen en meisjes nooit naar een abortus
zou leiden en hen ook niet de morning afterpil
zou geven. Ik voegde eraan toe dat ik met plezier
het adres van Levensadem zou geven aan al wie
erom vroeg en dat ik hen in contact wilde brengen
met de verantwoordelijken van deze organisatie.
De psychologe van het centrum erkende dat alle
vrouwen door abortus een kwetsuur oplopen. Ik
vertelde dat Levensadem ook vrouwen die het
moeilijk hebben na een abortus begeleidt met
gesprekken en gebed. Het centrum heeft me uiteindelijk niet aangenomen maar ik behield wel
mijn innerlijke vrede. En de psychologe zei me
dat ze de vrouwen in moeilijkheden die hun kind
willen houden zou doorsturen naar Levensadem voor hulp.

Ik heb mijn tweede kind gedurende 6 maand
borstvoeding gegeven, en toen heeft mijn ziekte
weer de kop opgestoken. Ik heb verschillende
crisissen van MS gehad, werd meer en meer ziek
en gehandicapt. Twee jaar later kreeg ik weer een
hevige opstoot. Ik nam contact op met de neuroloog en ging naar het ziekenhuis. Ik vermoedde
ook dat ik opnieuw zwanger was. Men deed een
bloedonderzoek: het resultaat was negatief. In
theorie was ik niet zwanger. Maar er zijn 2 weken nodig vooraleer het zwangerschapshormoon
te zien is in het bloed. Ik weigerde een behandeling met Solumedrol dat een miskraam kon
veroorzaken. Twee weken later had ik een positieve test. Ik was dus wel degelijk zwanger van
ons derde kind. Hoewel het niet gepland was,
hebben we het nieuwe leven met veel vreugde
begroet. Het was een moeilijke zwangerschap en
ik ben verschillende keren zwaar gevallen gezien
mijn moeilijkheden met stappen. Een keer in
mijn 6e maand viel ik midden op straat plat op
mijn buik. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek
dat mijn baby was beschermd. Alle onderzoeken
en echo’s waren normaal. Levensadem had weer
eens gebeden.

Zo heb ik verschillende
toekomstige moeders van Levensadem onthaald, niet in
mijn praktijk, maar thuis,
privé en gratis. Dat gaf
me de kans helemaal
vrij te blijven. Het was
een ervaring die tegelijk verrijkend was en
pijnlijk, want de moeders kozen niet altijd
de oplossing die ik wen-

Nu ben ik 38 en heb 3 kinderen. Ik werk niet
meer als dokter. Ik ben gehandicapt en stap heel
moeilijk. Ik heb 2 krukken nodig en draag een
beugel aan mijn linkervoet. Ik zorg voor mijn
kinderen, doe de kook en de was zo goed ik kan.
Als we gaan wandelen moet mijn man mij in de
rolstoel voortduwen. Waarschijnlijk krijg ik binnenkort een elektrische scooter, waardoor ik wat
meer zelfstandig zal zijn. Mijn man helpt veel.
We maken samen deel uit van de gemeenschap
Emmanuel. Ons geloof helpt ons om onze problemen te dragen. Ik blijf bidden om genezing,
niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn man
en kinderen. Mijn doktersdiploma heb ik aan
God gegeven. Als Hij me geneest zou ik zo graag
voor het leven werken. Het is in Gods hand.

Françoise
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JIJ MAAKT VAN
MIJ EEN VADER
Daar ben je dan, zo klein. Je bent zelfs
nog te klein voor je nieuwe pyjama, maatje
50 (voor baby’s natuurlijk!), de eerste van je
leven.
Daar ben je dan, en je eerste slaapje op
aarde gunt me wat rust. Ik kijk naar je en stel
mezelf veel vragen… Jij maakt van mij een vader. Het is geen instinct, het is geen reﬂex, het
is niet uit berekening, het is zelfs niet echt een
keuze… ik denk dat het gewoon komt omdat jij
er bent.
Ik had je niet geprogrammeerd. Je bent
niet gekomen omdat of wanneer ik het wenste.

Vandaag kijk ik naar jou en begrijp dat die
toen krachtig gescandeerde woorden slechts
opgeblazen studentenliedjes zijn als ik ze plaats
tegenover de realiteit van mijn verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik letterlijk in mijn gezicht krijg, zoals ik jouw zachte
adem op mij voel. Ik voel mijn verantwoordelijkheid groeien op het ritme van je leven dat van
moment tot moment evolueert.
Dat ik werkloos ben, daar heb ik niet bepaald voor gekozen. Mijn vrienden, buren op
dezelfde verdieping, ook niet. En mijn familie
… nog minder. De stad en het land waar ik woon,
heb ik ook niet echt gekozen.

Ik ontdek vandaag dat wat mij tot vader maakt niet mijn verlangen is om het te
zijn. Het is eenvoudigweg jouw bestaan, jouw
aanwezigheid in mijn handen, in mijn armen,
bijna te groot voor jouw klein persoontje vandaag.

Wat kunnen we kiezen in het leven? En
toch maken we keuzes…

In mijn hoofd van intellectueel hoor ik nog
de slogan in de straten van de campus “een kind
wanneer ik het wens, een kind wanneer ik het
wens…”

Jij bent er, en ik ontdek vandaag dat
de belangrijkste keuze van het leven is:
aanvaarden wat ons wordt gegeven en
beslissen daar ons geluk te vinden”

Wat kunnen we kiezen in het leven? … Toch
ben ik gelukkig, en ik heb het gevoel te leven in
volle verantwoordelijkheid, zonder te ondergaan.

Een pasgeboren vader !
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VANUIT HET
GEZICHTSPUNT
VAN EEN DOKTER
Vaarwel, kleine patiënt.
Vandaag kom je naar me toe, 2,5 cm
groot, meegebracht door je moeder. Zij vraagt
mij haar zwangerschap af te breken. De foto
van de echo is sprekend: ik onderscheid heel
duidelijk je hoofdje, de lichte zwelling van je
buik, een handje en een stukje been. Je bent
8 weken en één dag oud en voor jou “is alles…
zwemmen”. Je zit in je vruchtzak en beseft niet
veel van het drama dat zich rond jou afspeelt
en dat toch zoveel met jou te maken heeft.
Je mama vertelt me dat ze je helemaal niet
nu verwachtte. Ze heeft je papa nog niet lang geleden ontmoet en hij is er nog niet aan toe zijn
leven met haar te delen en nog minder om jou te
erkennen en op te nemen. Je mama is nog heel
jong en wil verder studeren. Ze heeft geen geld
en het OCMW wil haar niet helpen. Integendeel,
de sociale assistente heeft haar ten zeerste afgeraden de zwangerschap verder te zetten. Er is
ook nog de familie, jouw grootouders eigenlijk,
aan wie ze niets durft te zeggen. En dan nog de
mensen uit heel de omgeving die zo snel klaarstaan met hun oordeel. Ze heeft wel een vriendin die ze vertrouwt en die haar zou steunen,
maar is dat voldoende? Neen, je mama zegt me
dat ze geen keuze heeft en nu de mogelijkheden
niet heeft om je te krijgen. Later, binnen enkele
maanden misschien, maar niet nu!
Ik ben geraakt door de diepe nood van je
mama, die zo alleen staat op een moment dat ze
zoveel nood heeft aan steun. Maar ik denk ook
aan jou, het kleintje dat zich niet kan uiten, dat
zich enkel met alle macht kan vastklampen. Ik
leg je mama uit dat je haar vanaf je 6e levensdag kleine boodschapjes stuurt om haar te laten weten dat je daar bent en leeft in haar. Die

boodschappen heten HCG, een hormoon dat in
zo grote hoeveelheden wordt gemaakt dat het
gemakkelijk te zien is in het bloed. Het is als
miljoenen SMSjes die je elke dag stuurt om haar
te zeggen dat je daar bent, in haar en haar graag
ziet. Ja, jij bent het die de menstruatie hebt geblokkeerd en haar temperatuur met enkel tienden hebt doen stijgen, alsof je al haar warmte
nodig had om je te omhullen. Ja, je bent heel
klein, maar jij bent jij, uniek, en niemand zal ooit
dezelfde zijn. Je bouwt je huis en vergroot het
zonder enige andere vergunning aan te vragen
dan degene die je ouders hebben gegeven toen
ze je maakten.

Kleine patiënt, je staat nog niet opgeschreven in mijn dossiers, je bent administratief nog
niet in orde, maar je bent nu al de moeite waard
voor mij. Ik moet je mama aanvaarden en tijd
nemen om naar haar te luisteren, want ze heeft
het moeilijk. Maar ik wil je bestaan niet ontkennen en je niet zomaar naar de vergeetput van de
dood laten gaan. Ik probeer je mama uit te leggen
dat ze na een abortus het risico loopt om er lang
onder te lijden. Misschien zal haar eenzaamheid
nog groter worden want jij zal er niet meer zijn
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om naar haar te luisteren, om haar te troosten.
Ik zou haar graag vertrouwen geven, vertrouwen
in zichzelf, in het leven en in jou, die op een dag
in haar armen ligt en haar leven zin zal geven.
Ik vertel over vrouwen die een paar jaar geleden in eenzelfde situatie verkeerden en voor
hun kindje hebben gekozen. Geen enkele heeft
spijt van haar keuze en allemaal zouden ze het
verschrikkelijk vinden als hun kindje iets zou
overkomen. Geen enkele is boos op mij omdat
ik hen niet wou helpen voor een abortus, uit respect voor hun baby. De meesten hebben daarna
nog kinderen gekregen en de beproeving heeft
hen sterker gemaakt. Maar er zijn er ook die elders naartoe zijn gegaan om een abortus te laten uitvoeren. Zij komen daarna terug naar mijn
kabinet. Ik had hen beloofd geen oordeel te vellen. Ik begrijp immers hoe moeilijk hun keuze is
geweest en ook na de abortus hebben ze steun
nodig. Ze beleven het soms als een verlies waarvoor ze rouwen en dat tijd nodig heeft om te helen; of als een wonde die ze heel diep begraven.
Kleine patiënt, ik laat je mama voor die
verscheurende keuze. Ik hoop dat ze voor het leven kiest! Ik beloof haar gedurende de hele zwangerschap te volgen. Ik beloof voor haar te bidden
en haar anoniem toe te vertrouwen aan andere
mensen die voor haar bidden. Ik geef haar het
adres van Levensadem waar men naar haar zal
luisteren, materiële, juridische, relationele of spirituele hulp zal bieden en zelfs een post-abortus
begeleiding indien ze die weg zou kiezen. Mocht
ze toch maar kiezen voor het leven!

Kleine patiënt, moge ze geloven
in jou en in de hulp van de
Almachtige, …
Je huisarts

TUSSEN T
“De stilte breken van de ene maakt
de weg vrij voor de tranen van de andere… Dank je, Françoise!”
Toen ik het getuigenis van Françoise las in
het tijdschrift nr. 73, was ik diep geraakt. Het
bracht herinneringen en emoties die diep in
mij verscholen zaten terug naar boven. Ik wist
niet dat ik daar nog mee zat. Ik heb al zoveel
geweend, en ik ween nog terwijl ik dit schrijf.
Het deksel is van de put gesprongen, de fontein
is gedeblokkeerd!
Ik heb nochtans de andere weg gekozen en
mijn kindje gehouden, en daar heb ik absoluut
geen spijt van! Maar het gebeurde regelmatig dat
ik mezelf het verwijt maakte dat ik er ook maar
aan gedacht had mij te ontdoen van het kindje dat
ik droeg, dat ik ooit zo dichtbij die verschrikkelijke beslissing gekomen was, dat ik het bijna had
gedaan. Ook al was het niet wat ik diep in mij verlangde, ik zag toen geen andere oplossing voor die
zwangerschap die in mijn ogen op een heel slecht
moment viel. Die sombere gedachten van toen (en
de psychische toestand waarin ik toen verkeerde)
waren lange tijd als een zwijgende schaduw die
mijn vreugde omdat ik leven had geschonken verduisterde. Die schaduw bleef boven mij hangen
als een belofte van leegte. De laatste tijd dacht ik
het zowat achter mij gelaten te hebben. Maar het
lezen van die regels heeft dat lijden weer opgeroepen door me te tonen waaraan wij ontsnapt zijn,
mijn kind en ik. Ik besefte dat ik nog veel verdriet
en kwaadheid had in mij. Ik droeg nog de last van
de beslissing die ik bijna had genomen, met de
dood in het hart. Misschien is het juist dat: de last
van de dood die niet mijn lichaam heeft getekend,
maar wel mijn ziel. Akkoord: ik heb het niet gedaan en mijn zoon leeft. Maar de morele last was
wel degelijk aanwezig.
Wat dan te zeggen over de pijn van de
vrouwen die het gedaan hebben? Wat een lijden.
Misschien ween ik nu ook voor hen.
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RANEN
EN WOORDEN...
Ja het is waar dat de medische wereld, de
media, het abortuscentrum, soms zelfs je naaste
omgeving deze ingreep op een afschuwelijke
manier banaliseren. Dat is in ieder geval mijn
ervaring. Ik ben eraan ontsnapt en dat is niet
dankzij de dokters of iets zichtbaars, wat dan
ook, gebeurd. Ik ben eraan ontsnapt dankzij wat
men niet ziet, dankzij wat is verborgen, wat in
de schaduw werkt uit idealisme, overtuiging, geloof, liefde. Ik ben eraan ontsnapt omdat mensen zich gegeven hebben, beschikbaar waren,
dankzij de diepe menselijkheid en het luisterend
oor van sommigen, en dankzij de zekerheid dat
ik er niet alleen voor stond.
Toen ik op een zucht van het onherstelbare
stond, heb ik iemand ontmoet, en dan nog anderen, die het me hebben ontraden… en niet enkel
in termen van waarden en morele oordelen. Ik
had geen oren naar waarden op dat moment van
diepe nood. Raadgevingen en oordelen drukten mij dieper weg. Oplossingen en concrete
voorstellen hielpen mij wel vooruit. Ik zal mij
altijd de vriendin herinneren die haar slaap voor
mij heeft opgeoﬀerd, de avond vóór de fatale
dag en me zelfs bij zich heeft laten overnachten.
Op elk argument dat ik aanhaalde, antwoordde
ze mij met een mogelijke concrete oplossing,
kalm en respectvol, soms met de tranen in de
ogen. Dat heeft ons gered, mijn kind en ik. Ik
ben in het diepe gesprongen, met een buik vol
angst. Ik heb slecht geslapen maar ik heb mij
vastgeklampt aan de kleinste hoop die me werd
aangeboden om niet de dood te dragen waar ik
verondersteld werd leven te dragen.
Daarna nam ik contact op met Levensadem,
waar ik het nummer van had. De verantwoordelijken zijn naar me toe gekomen, hebben naar
mij geluisterd en mij ondersteund. Enkele maan-

den later heb ik een prachtig peetgezin ontmoet,
en dat stopt niet meer: andere moeders, andere
kinderen, Pesche, wat een cadeaus!
Ik ben gelukkig dat ik voor het leven heb gekozen. Mijn zoontje van 4,5 vrolijk zien groeien
bevestigt die keuze elke dag.
Het feit dat ik mij realiseerde waaraan de
liefde ons heeft laten ontsnappen, en dat ik tegelijk besefte hoeveel mensen en kinderen dat geluk niet hebben gehad, heeft mij zo doen huilen.
In tranen heb ik letterlijk mijn gevoelens van
afgrijzen uitgebraakt… Had ik het onherstelbare gedaan, dan had ik nooit geweten wat een
wonder ik op de wereld ging zetten, zou ik nooit
het leven van mijn kind in mijn gezin als een
geschenk zien. Het zou verschrikkelijk geweest
zijn, denk ik, maar ik zou nooit geweten hebben
hóe verschrikkelijk.
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Vandaag weet ik wie ik zou hebben laten
verdwijnen, weet ik al wat ik zou gemist hebben
en in welke mate dat fout zou geweest zijn. Ik
zie nu beter de grootheid en de omvang van wat
ik niet zou gekend hebben: een schat van een
kind… en zoveel fantastische mensen vol liefde,
en nog zoveel meer.
Mijn beslissing voor het leven heeft geen
enkele moeilijkheid waar ik door moest weggenomen. Ze heeft me wel geholpen om die moeilijkheden te overwinnen, want ze heeft mijn geloof en mijn moed gevoed.
Toen wist ik dat niet, maar vandaag weet ik
het. Ik weet dat mijn zwangerschap aanvaarden
en moeder worden in moeilijke omstandigheden
waarschijnlijk minder zwaar was dan als ik het
verlies van een kind dat ik nooit zou kennen had
moeten onder ogen zien, en in stilte het gevoel
van fout geweest te zijn, van afschuw en schuld
had moeten dragen. Slechts weinig mensen kunnen luisteren naar de pijn van een vrouw die het
leven dat in haar groeide heeft beëindigd, tenzij
ze het zelf hebben meegemaakt.
Ik zal nooit een vrouw die voor abortus gekozen heeft oordelen, omdat ik goed weet in wat een
nood en verwarring je op dat moment kan zijn.
Ik weet ook hoe men ons dat voorstelt: als een
gewone medische ingreep. Ik heb het meegemaakt.
Nee, ik oordeel zeker niet, ik voel integendeel heel
veel mee met de vrouwen die hier doorheen moeten. …. Nadien kan men “enkel nog” aanvaarden,
zichzelf vergeven en verder gaan.
Zelf zie ik zowel het afgrijzen als de schoonheid. Ik ben gelukkig en tegelijk opstandig:
• gelukkig omdat ik gesteund ben op de manier die voor mij het beste was (en voor
mijn kind natuurlijk);
• opstandig te zien hoe de maatschappij
zoiets afgrijselijks in die mate banaliseert ;
• opstandig ook omdat daardoor zoveel mensen lijden of sterven.
Moord wordt bestraft maar abortus vindt
men normaal, als het al niet wordt aangemoedigd of opgelegd! Ik begrijp dit niet.
En wat moet de vrouw nadien? Abortus zou
vrouwen misschien kunnen redden in extreme ge-

vallen en ik denk dat het goed is dat ze er wettelijk
toegang toe hebben. Maar het banaliseren van de
ingreep, zonder echt te luisteren, de desinformatie, het gebrek aan opvolging en psychologische
steun kunnen veel andere vrouwen verwoesten.
Elk geval is anders en elk geval moet speciale
aandacht krijgen. Wat mij toen geholpen heeft:
• Dat ik omringd was door respectvolle mensen en dat ik de mensen die me schuldgevoelens aanpraatten en zware druk uitoefenden kon ontvluchten. Dat ik me niet
tevreden gesteld heb met alleen maar het
gesprek op het centrum, en vooral dat ik
hulp heb durven vragen en in dankbaarheid
aanvaarden.
• Dat ik vanuit de omgeving concrete en
realistische oplossingen aangereikt kreeg,
voorstellen en beloften die men zeker ging
houden, werkelijke en gratis hulp, een geduldig, welwillend en aandachtig luisteren,
veel respect voor de beslissing die enkel
de zwangere vrouw kan nemen. Want het
moet haar beslissing zijn, en van niemand
anders.In alle gevallen zal ze nood hebben
aan liefde, steun en respect.
Hartelijk dank, Levensadem, dat jullie dat
zo goed hebben begrepen! Dank aan alle mensen
van wie ik dat gekregen heb: het was de brandstof om mijn motor terug in gang te krijgen.
Dank aan alle mensen die mij niet hebben laten
vallen toen ik mezelf te zwaar om dragen vond,
en die nu nog aan mijn zijde staan!
We kennen niet altijd de cadeaus die het leven
in petto heeft wanneer we die weg gaan: het leven
heeft heel wat troeven en we zijn soms verrast! Als
ik er weer zou voorstaan, zou ik dezelfde keuze maken, en nu zonder te twijfelen. Dank aan alle mensen die deze overtuiging elke dag nog vaster maken!
Dank voor dat getuigenis dat weerklank vindt in
een donkere schaduw uit mijn verleden en me tegelijk helpt om me ervan te bevrijden. Dank en veel
moed aan jou, Françoise, als je het nog nodig hebt.
Goede moed aan jullie allen, wat ook jullie
beslissing is!

Christelle
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EEN BIJZONDER
OVERLIJDENSBERICHT
Goeiedag
Ik heb Levensadem leren kennen tijdens
een eucharistieviering voor wie een kindje verloor tijdens de zwangerschap. Ik vond het heel
mooi. Ik ben vroedvrouw en wil jullie eenvoudigweg mijn eigen verhaal vertellen . Misschien
kan het ooit eens van pas komen.
Toen ik wist dat je in mij was, waren we zo
vol van jou en zo ﬁer! Ik wilde het nieuws overal rondbazuinen. Maar reeds na een maand
voelde ik me ongerust, onzeker… Misselijkheid,
vermoeidheid, humeurwisselingen… het waren
voldoende tekenen die je bestaan bevestigden en
toch… ik voelde me slecht, vol angst dat er iets
mis met je zou zijn.
Ik wou een echo laten nemen om je te zien
en mezelf gerust te stellen maar … ik verkoos te
wachten tot de afspraak die ik had voor 3 weken
later! Hoe dichter die datum kwam, hoe slechter
ik me voelde. Ik voelde me alleen, droevig, zenuwachtig… ik wilde niet dat iemand me aanraakte. Ik vond de blijde glans van mijn 2 vorige
zwangerschappen niet terug! Het was hard.
Met veel tact en zachtheid vertelt men
ons dat je hartje sinds enkele dagen niet meer
klopt…. Ik ben 3 maand ver. SHOCK … Ook al
ben je bang en ongerust, toch blijf je hopen…
Maar het beeld is daar: in zwart wit, onbeweeglijk, verstard… Ik vraag: “Kijk nog eens goed”.
Je hart klopt niet meer, je leven in mij is stilgevallen.
Ik huil niet, ben verdoofd, de tijd staat stil.
Er zijn 3 oplossingen, het is brutaal maar
niet anders: nu naar het
operatiekwartier, in slaap
en alles weghalen, of met

medicatie contracties opwekken of … wachten.
WACHTEN, dat is wat wij kiezen! En toch,
nauwelijks buiten wil ik al terugkeren. Ik twijfel
alweer: misschien hebben we niet goed gekeken,
misschien klopt je hart toch…. Maar dan zie ik
terug het beeld van je stille lichaampje, als zwevend op het water: het verdict van een werkelijkheid die ik niet wilde geloven en die me zo
ongelukkig maakte de laatste dagen.
Ik zou willen terugkeren, alles laten weghalen, er nooit meer over praten. Mijn lichaam
doet me walgen, ik voel me als een graf.
Enkele woorden van mijn man helpen me
een eerste stap naar aanvaarding te zetten: “denk
eraan: het graf is ook de plaats van de verrijzenis”.

Ik kan even voort. De wereld is veranderd.
Ik zie al die mensen, al die harten die al kloppen
sinds hun conceptie en

jou in mij
met je stille hart.
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En dan: al onze plannen en dromen worden
in de war geschopt. Terug gaan werken? En onze
kinderwens? Tranen van wanhoop overspoelen
me, wat een verdriet! Waarom? Alles was er: een
gezond leven, materieel comfort, liefde en verlangen … was dat dan niet voldoende????
In de stilte van een kapel krijgen we een
beetje vrede in het hart. Een beetje rust voor
onze geest en alle gedachten die ons bestoken.
Een moment van vrede om leeg te maken en het
nieuws te laten doordringen. We herademen een
beetje.
’s Anderendaags hebben we weer andere
energie: ik moet je ter wereld brengen, ja ook jou,
mijn lichaam openen zodat jij eruit kan. Ik heb
ook een gevoel van opluchting: wat ik voelde was
juist. Daarom was ik zo ongelukkig de laatste
tijd. Ik zoek raad in mijn omgeving.
Mezelf TIJD gunnen.. homeopathie, Bachbloesems, kruidenthee van salie om de twee uur.
Mijn werk contacteren om afspraken te
maken. Een ﬂinke wandeling in het bos, inkeer
en bezinning, tederheid met mijn man. En de
droom: je komt uit mij, ik neem je zachtjes vast
en hou je in de palm van mijn hand. Je bent zo
klein en mooi, helemaal roze . Het is een prachtig
beeld en het verdrijft het beeld van de echograﬁe
dat in mij bleef spoken.
Ik word sereen en vol vertrouwen wakker.
Die namiddag, 2 dagen na de aankondiging, verlies ik een beetje bruin bloed. Ik voel me gereed.
’s Nachts maken harde weeën mij wakker. Ze duren 2 uur en daar ben je dan, met een beetje heldere vloeistof. Ik pak je op zoals in mijn droom.
Wij, je ouders, staan allebei vol bewondering te
kijken: zo klein en goed gevormd, je hand met
de vingertjes, je gesloten oogjes, je oren, neus,
mond, navel. Alles is er en je lijkt ons toe te lachen. Je bent een jongetje en we noemen je Joseph. Ik bloed niet en heb geen pijn meer.
We beslissen je te begraven in de intimiteit
van de nacht. We voelen ons sereen, in vrede en
harmonie onder een prachtige sterrenhemel.
Maar anderhalf uur later begin ik hard te bloe-

den. We gaan naar de spoed. Mijn zuster komt
op de 2 oudste meisjes passen.
Wanneer ik in het ziekenhuis kom, heb
ik bloed tot in mijn sokken, ondanks al mijn
voorzorgen! Ze laten ons wachten. Geen papier
in de toiletten … “Help ons alstublief!” De verpleegster aan de balie roept met luide en koude
stem: “Eerst de SIS-kaart”. Mijn handen zitten
vol bloed, ik wil ze eerst afkuisen vooraleer in
mijn tas te zoeken. Ik word zenuwachtig, panikeer! Kalm blijven… De spoedarts komt erbij. Hij stelt me verschillende vragen: «Beroep?
Rook ik? Alcohol? Precedenten?» Mijn hoofd
slaat om … ik krijg een baxter en dan laat men
mij naar de 2e verdieping gaan, naar gynaecologie. Wanneer ze mijn bed verplaatsen zien ze
de doorweekte lakens. Opnieuw paniek: “Hebt
u zo gebloed?” Wat moet ik daarop antwoorden???!!!!!
We blijven zen, sereen zoals bij onze aankomst. Ik word op een brancard gelegd, begeleid
met de reanimatievalies onder de arm…
“Er is een curettage nodig. Hoe vlugger, hoe
beter”
Na een kort gynaecologisch onderzoek met
de benen wijd en de vingers van een onbekende
man “DOKTER” genoemd in mijn gekwetste intimiteit, vraagt men ons opnieuw naar de spoed
te gaan. Ze zullen mij daar komen halen. En dan
doorkruisen we alleen de lege gangen van een
ziekenhuis op een vroege zondagmorgen.
Ik lig in een bed, naakt onder een operatieschort, koud. Een vlugge kus aan mijn man en
de neonlichten trekken voorbij. De anesthesist
duwt … banaliteiten worden uitgewisseld…
Ik ben nog vol van die magische nacht. Ik
zie je glimlach opnieuw en ik voel me vervuld : jij
was een jongen na 2 dochters.
De operatiezaal is koud. Ik heb een metaalsmaak in mijn mond “Tot straks mevrouw…”
… stilte… afwezigheid… een verward beeld
van wakker worden tussen 2 werelden, gaat alles
goed?? Een stem: - “hoeveel is 1350-350?”
- Wat?
- Rekent u graag?
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- Euh, ja!
- Wel: 1350-350?
Eens het antwoord gegeven, weer complete
stilte, hard neonlicht, mijn geest is verdoofd
en mijn lichaam… gegeven om het leven te behouden dat mij ontsnapte. Ik denk aan al die
vrouwen die geleden hebben in verband met hun
moederschap, betaald met hun leven, hun waardigheid.
Ik ben gered door de geneeskunde. Ze heeft
gedaan wat nodig was maar heeft me niet de
kans ontnomen tijd te hebben om hem te zien,
vast te pakken en afscheid te nemen in de intimiteit en de tederheid van hart tegen hart, samen als koppel.
De achting voor mezelf is bewaard, ik heb
geen gevoel van mislukking.
We kunnen niet alles controleren! Een
vrouw krijgt wanneer ze het niet wil, krijgt
niet wanneer ze het wel wil,verliest wanneer
ze het wil hebben, houdt en verliest dan toch,
huilt omdat ze niet kan of wel heeft….
In deze tijd van anticonceptie voor iedereen, zonder taboes, van gelegaliseerde
abortus, van in vitro fertilisatie…. moet men
aanvaarden dat we niet alles controleren, in
tegenstelling tot wat men zou willen geloven.
Laten we dus niet steeds maar mislukkingen zien, maar nederig aanvaarden wat het leven
ons wel geeft.
Ook in wat ons wordt opgelegd hebben we
de keuze om er iets goeds uit te halen om vooruit
te gaan, een kans om te veranderen, te praten,
te helpen, los te laten… Een kans op wedergeboorte, samen geboren te worden … een andere
vruchtbaarheid voor hen die niet willen, niet
kunnen of verloren hebben…
Dat is het mirakel van het leven.
Dank u.

N....

15

16

GETUIGENISSEN

EEN VERHAAL
VAN LEVEN EN DOOD
Als meisje van 15 jaar werd ik verkracht. Ik
heb deze feiten verzwegen, omdat ik niet goed
wist wat er gebeurd was en angst had voor de
reacties. Ik voelde mij vies, voelde mij schuldig
en wou dit zo vlug mogelijk vergeten. Maar mijn
maandstonden bleven uit en dat vertelde ik tegen mijn moeder. Omdat ik op 12jarige leeftijd
een grote cyste op de eierstok had gehad –wat
toen heel ernstig was- dacht mijn moeder dat ik
weer hetzelfde had. Maar na onderzoek bleek ik
4,5 maand zwanger te zijn. De dokter en mijn
ouders besloten om een abortus te laten doen. Ik
kreeg hier geen zeggenschap over...
Voor een meisje van 15 zijn gynaecologische onderzoeken verschrikkelijk. Het feit dat
ik verkracht was, werd van tafel geveegd. De
gynaecoloog zei letterlijk tegen mij: ‘Het is een
meisje, dan weet je wat je laat wegsnijden’! Deze
woorden ben ik nooit vergeten en komen nog
zéér vaak voor in mijn nachtmerries. Ik moest
naar Nederland om deze ‘late’ abortus te laten
doen. Ik voelde mijn kindje bewegen in mijn buik
en mijn verdriet kan ik niet beschrijven. In het
abortuscentrum werd –omwille van mijn jonge
leeftijd- met me gespot. ‘tja wie jong begint...’
De aborteur was een griezel die erg ruw
te werk ging...doodsangsten gingen door mij
heen...ik kan deze moeilijk beschrijven...
Toen ik wakker werd, was alles zwart...
Mijn ouders spraken niet tegen mij.
’s Nachts huilde ik van de pijn en van de
angst. Niemand kwam me troosten!
Hoe lang ik pijn heb gehad weet ik niet
meer precies maar ik probeer het een beetje te
beschrijven...
Mijn gehele buik voelde ‘vol’ en ‘leeg’
aan. Vol, een drukkende pijn erger dan van
maandstonden, die ook in de rug voelbaar was.

Als volwassen vrouw begreep ik later dat dit toen
naweeën waren. Leeg, het leven in mij was weg
en mijn hart was gebroken, ik dacht enkel aan
dood gaan... Ik bloedde héél erg, als meisje had ik
dit nog nooit meegemaakt en ik dacht echt dat ik
aan het doodbloeden was.

Ik ben nu 40 jaar en mijn ‘leeg’ gevoel is
nooit weggegaan. Zelfs niet toen ik van mijn man
zwanger werd. Deze leegte heb ik proberen te
vullen, met allerhande dingen die tot verslavingen leiden. Maar niets kon mijn ‘leegte’ vullen.
Ik probeer deze leegte te beschrijven met
een beeld.
Je hebt van die mooie bollen met een
landschap of diertjes in en als je die bol schudt,
dan sneeuwt het. Mijn leegte is een bol die gevuld
is met mijzelf in stukken en mijn kindje in stukken. Geen eigen identiteit en verscheurd. Omdat
ik wil leven voor mijn gezin en voor mijzelf schud
ik met die bol en de sneeuw bedekt de horror.
Mijn dynamisch karakter en mijn hoop en geloof
laten mij verder leven. Abortus is een stukje dood
gaan, omdat een zieltje wordt afgenomen dat verbonden is met je eigen ziel. Het is een diepe rouw
die je voor altijd met je meedraagt. Maar omdat
ik geloof dat mijn kindje leeft bij God en dat God
niet oordeelt maar troost, wil ik ook verder leven. Leven ontvangen en leven geven. Dit is het
evenwicht dat ik dagelijks ontvang en dat het bekijken van deze bol draaglijk maakt. Mijn ziel is
diep gekwetst, mijn kindje haar zieltje is van mij
weggerukt, maar wij zijn niet dood. Zij leeft en dit
is een troost die mij ook doet verder leven...

Nette
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“DE FANTASTISCHE
ERVARING EEN KINDJE
OP DE WERELD TE ZETTEN”
«Begin mei vorig jaar – ik was toen negentien - vroeg mijn toenmalige vriend me of
ik niet zwanger was. Ik wuifde zijn vraag weg,
want ik had nog mijn maandstonden. En ik
was dan misschien een klein beetje verdikt, ik
werkte nu eenmaal bij een bakker en at daardoor al wat vaker een koﬃekoek. Hij drong erop
aan een zwangerschapstest te doen. Die was
positief. Een enorme schok. Ik had voordien altijd gezegd dat ik abortus zou plegen als ik ongewenst zwanger zou raken en ik had eigenlijk
een hekel aan kinderen.
Op zoek naar informatie op het internet,
kwam ik op de site van Jongeren Info Life terecht,
een organisatie die samenwerkt met Levensadem. Ik belde naar hun hulplijn en kon er mijn
verhaal kwijt aan een telefoniste. Ze raadde me
aan naar een gynaecoloog te gaan. Ik bleek al vier
maanden zwanger. Dat ik dat nog niet gemerkt
had, kwam volgens de dokter omdat ik geen
zwangerschapskwaaltjes had. De tussentijdse
bloedingen had ik als maandstonden geïnterpreteerd. Ik zei dat ik een abortus wilde, maar de
dokter zei dat dit in België niet meer toegestaan
was na twaalf weken, maar wel in Nederland.
Toen ik bij de
dokter buitenkwam,
was ik ten einde raad.
Ik wilde dit geheim
houden, want mijn
moeder had me, toen
ik haar eens had gevraagd hoe ze zou reageren als ik zwanger
zou zijn, gezegd: ‘Dan
ben je mijn dochter
niet meer.’ Ik wilde
dit kind ook helemaal
niet. Ik belde opnieuw

naar de dame van de hulplijn en we spraken af
in Antwerpen. Ze bevestigde dat abortus alleen
nog kon in Nederland, maar uiteraard niet kon
terugbetaald worden. Dat zou duur zijn en niet
zonder risico. Toen ze me vertelde hoe zo’n abortus in zijn werk ging, besloot ik af te zien van
mijn plan. Het idee dat ik mijn eigen kind zou
doden, vond ik ondraaglijk.
De dame zei dat adoptie ook kon. Dat leek
me een goed idee. Ik vond dat ik mijn kind zo een
kans kon geven op een goede toekomst. Zelf zou
ik dat niet kunnen.
Omdat ik mijn zwangerschap geheim wilde
houden, nam ik contact op met een opvanghuis.
Ik zou er vanaf eind juli kunnen verblijven en
na de bevalling – die voor 25 oktober gepland
was -, zou ik mijn kind afstaan en terugkeren
naar huis. Thuis zou ik vertellen dat ik een tijdje
vrijwilligerswerk ging doen ‘omdat ik niet goed
wist wat ik met mijn leven wilde doen’.
Maar het zwijgen viel me zwaar. Ik ging
niet meer uit omdat het lastig was excuses te
verzinnen waarom ik geen alcohol meer dronk.
Mijn vriendinnen merkten dat er iets scheelde,
maar omdat ik bleef volhouden dat er niets aan
de hand was, kregen we ruzie.
Bij het begin van de zomer was ik een wrak.
Mijn ouders en mijn broer gingen op vakantie en
toen mijn zus enkele dagen naar zee wou, zag ik
er erg tegenop alleen thuis te zijn. Ik bracht haar
met de auto naar het station, maar onderweg
kraakte ik. Ik barstte in tranen uit. Mijn zus
vroeg wat er scheelde en zei plots: ‘Je bent toch
niet zwanger?’ Ik zei dat ik al zo’n zes maanden
ver was, dat het een meisje was en dat ik ze wilde
laten adopteren. ‘Dat kun je niet doen’, zei mijn
zus. ‘Ik zal voor haar zorgen.’ Zij had kort daarvoor haar kinderplannen in rook zien opgaan
toen haar relatie stukliep. Dat vond ik goed, als ik
zelf de moederrol maar niet op me moest nemen.
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Mijn zus besloot thuis te blijven en begon
praktische dingen te regelen, zoals een crèche.
Nu zij het wist, begon ik anders aan te kijken tegen mijn situatie. Ik kon niet meer louter egoïstisch handelen.
Toen mijn ouders terug thuis waren, zijn
we met het hele gezin rond de tafel gaan zitten
om samen een oplossing te zoeken. Gelukkig
waren ze niet kwaad. Maar mijn ouders wilden
niet dat mijn zus alleen voor mijn kindje zou
zorgen, omdat dat haar toekomst zou beperken. Anderzijds zag mijn moeder er tegenop om
weer in de luiers te zitten. Mijn vader maakte de
bedenking dat mijn kindje misschien wel eens
hun enige kleinkind zou kunnen zijn, en dat het
dan erg pijnlijk zou zijn te beseﬀen dat je haar
afgestaan hebt voor adoptie. Uiteindelijk besloten we dat mijn kindje thuis te laten opgroeien,
het beste was. De zorg voor haar zouden we samen opnemen.

rekenen. Andere vrienden lieten me wel vallen.
Niet leuk, maar ik trek het me niet meer aan.
Op 20 oktober is Emma geboren. De bevalling verliep, in tegenstelling tot wat ik gevreesd
had, heel vlot. Toen de verpleegster haar voor het
eerst op mijn buik legde, werd ik overspoeld door
een golf van moedergevoel. Ook mijn schrik dat
ik geen moederinstinct zou hebben, was compleet onterecht. Emma is een echte modelbaby.
Ze huilt weinig, slaapt goed en is heel opgewekt,
maar ook heel actief. Ik ben in de wolken met
haar, al besef ik dat het minder evident zou zijn
als Emma niet zo’n makkelijke baby was en ik de
steun van mijn familie en vriendinnen niet zou
hebben. Ik heb wel spijt dat ik haar tijdens mijn
zwangerschap lange tijd heb verwenst. Ik zag
haar als diegene die mijn zorgeloze leven verpest had, ik haatte haar zelfs. Daar voel ik me nu
schuldig om.
Mijn leven is uiteraard veranderd, ik ben
op korte tijd volwassen geworden. Ik werk drie
dagen per week en studeer daarnaast om mijn
diploma van de middelbare school te halen via de
centrale examencommissie. Emma gaat twee dagen per week naar de crèche. Dat verlicht de zorg
wat, en zij vindt het leuk om onder leeftijdsgenootjes te zijn. Zodra ik mijn diploma heb, wil ik
vroedkunde studeren. Ik wil die fantastische ervaring van een kindje op de wereld zetten, meer
meemaken en er andere vrouwen bij assisteren.
Uitgaan doe ik nog zelden. Al zou ik het vaker
kunnen, want mijn lijst met kandidaat-babysitters is wellicht langer dan die van de Gezinsbond. Maar ik wil een goede mama zijn en blijf
dus meestal thuis. Dan komen mijn vriendinnen
maar naar hier.

Die beslissing gaf rust en stilaan begon ik
mijn zwangerschap te aanvaarden. Gek genoeg
begon toen pas – ik was al zeven maanden ver
– mijn buik dikker te worden. Tenslotte moest
ik ook mijn vriendinnen op de hoogte brengen.
Ook zij steunden me, hoewel ze toch wat boos
waren dat ik het hen niet eerder verteld had.
Zelfs sommige vriendinnen die ik wat uit het
oog verloren had, lieten weten dat ik op hen kon

Met Emma’s vader heb ik geen contact
meer. Dat is ergens jammer voor haar, maar we
zorgen met zijn vieren voor haar, dus aandacht
komt ze niet te kort. Ik vind nog wel iemand die
zowel een goede partner is voor mij als een prima papa voor Emma.»

Melanie

EMMAÜSWEG

“HOUD MIJ NIET VAST”
Dit getuigenis werd door Agnes
uitgesproken op de dag voor het leven “Leven in overvloed” van het bisdom Antwerpen
op 13 juni 2010 in de basiliek van Onze Lieve
Vrouw te Edegem.
Dag lieve mensen
Ik wil jullie hier vertellen over de Emmaüsweg. De Emmaüsweg is een spirituele begeleiding na het verlies van een kindje tijdens de
zwangerschap op basis van het verhaal van de
Emmaüsgangers in het evangelie van Lucas.
Op 6 december 1991 werd ons derde kindje
na 5,5 maand zwangerschap doodgeboren. We
keken als gezin erg uit naar zijn komst. Ook onze
kinderen, toen 4 en 2 jaar oud, waren zeer blij
dat ze een broertje of een zusje gingen krijgen.
De opvang en begeleiding in het ziekenhuis
waren ondermaats en eigenlijk niet bestaand. Er
volgde een heel zware tijd voor ons.
Niet alleen was ons zoontje en broertje terug bij Jezus gaan wonen, na een tijdje wisten we
ook dat er geen natuurlijke zwangerschap meer
zou volgen.
De kinderen konden niet aanvaarden dat
Jezus hun geen broertje of zusje meer zou geven.
Hun verlangen bleef.
Daar onze nood ook groot was, namen we
het besluit een kindje te adopteren.
Simon kwam uit Frankrijk ons gezin vervolledigen.
Voor de buitenwereld was alles nu in orde.
We waren die “rare” mensen die een kind geadopteerd hadden na een miskraam.
Voor mij echter waren de pijn en de leegte
na het verlies van Mathias niet voorbij.
Naar de buitenwereld en ook naar de familie toe ( met uitzondering van ons gezin) werd hij
dood gezwegen.
Enkel met een tweetal vriendinnen kon ik
soms over hem praten.
Ik leerde leven met een kelderverdieping in
mijn hart. Er was als het ware een goed afgeslo-

ten ruimte in mijn hart waar ik weende en waar
ik hem zo ontzettend miste. Naar buiten toe
functioneerde ik zoals men van mij verwachtte.
Op 6 december 2007, zijn verjaardag die door iedereen vergeten was, belde
ik met Veva van Levensadem. Zij stelde
mij voor de Emmaüsweg te doen.
Ik twijfelde enorm.!!!
De Emmaüsweg beginnen en de intense pijn die ik alleen droeg terug oprakelen of verder blijven voortdoen gelijk ik
bezig was?
Met veel angst ben ik toch aan die
weg begonnen.
Het viel mee.
Eindelijk kon ik mijn verhaal vertellen. Er werd naar mij geluisterd. Ik kon al
mijn gevoelens bespreekbaar maken.
Op het einde van elke sessie baden
we samen en kreeg ik een tekst mee naar
huis.
Het was voor mij verrassend hoe
liefdevol en ondersteunend die teksten
waren.
Langzaam aan verdween die tweede
bodem uit mijn hart. Heel zacht ging ik
doorheen de pijn en het verdriet. Die pijn
en dat verdriet te kunnen toelaten en
er niet om geoordeeld worden was een
zegen.
Voor de buitenwereld was het
gewoon die” langvergeten “ miskraam
waar nooit meer over gesproken moest
worden, waar ik geen verdriet meer
moest over hebben.
Ik voelde mij er zo alleen mee.
Halfweg de Emmaüsweg vond ik de
kracht om er met mijn man over te praten.
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EMMAÜSWEG
Op de feestdag van Maria Magdalena was
er een eucharistieviering als onderdeel van de
Emmaüsweg.
Ik wist niet wat ik moest doen. Mijn man
vragen mee te gaan of niet?
Robert nam zelf de beslissing dat hij erbij
wilde zijn.
Deze eucharistieviering zorgde voor een
ommekeer.
Het evangelie van die dag was het moment
waar Maria Magdalena aan het graf komt en het
leeg vindt. Zij ontmoet Jezus maar denkt dat het
een tuinman is. Pas als Hij haar roept bij haar
naam herkent ze Hem.
Jezus zegt dan deze woorden:
“ Hou mij niet vast, weet je niet dat Ik moet
terugkeren naar mijn Vader?”
Deze zin overweldigde mij. Ik heb altijd gehoord dat ik “het” moest loslaten. Ik wist alleen
niet hoe.
Hou mij niet vast!
Als ik Mathias in mijn verdriet vasthield,
kon hij zijn weg niet gaan.
Met deze woorden kwam ook het gevoel dat
ik hem mocht afgeven aan Jezus en Maria Magdalena.
Ik hoef Mathias niet meer mee te dragen in
verdriet en leegte.
Hij leeft in de eeuwigheid, goed omringd.
Voor mij blijft de Emmaüsweg een herinnering aan een zeer bijzondere periode in mijn
leven.
En heel veel dankbaarheid dat ik Hem even
mocht kennen.

Agnes

VRIJWILLIGE
Wist u dat honderden en honderden
vrijwilligers over heel België Levensadem een helpende hand toesteken? Hun
gratis werk is de ruggengraat van onze
vzw: hoe zouden we zonder hen kunnen
voortbestaan in de tijd, de ruimte en de
dagelijkse eﬃciëntie?
Serge en Christine hebben een aantal vragen beantwoord tijdens hun wekelijkse passage
in de hoofdzetel van de vzw in Ukkel.
Hoe hebben jullie Levensadem leren kennen?
“Jaren geleden zijn we eens naar een eucharistie geweest in de H.Hartparochie van Ukkel voor wie
een kindje verloor tijdens de zwangerschap. Toen we
hoorden van deze viering hebben we besloten mee
te doen uit solidariteit met al wie een kindje verloor
tijdens de zwangerschap. Ik was toen erg onder de
indruk van het gebaar van Koning Boudewijn (in
1990 weigerde hij de abortuswet te ondertekenen).
Net als wij is hij kinderloos gebleven. Ik wenste mij
ook in te zetten voor het leven en mijn eigen verdriet
te overstijgen.
Na de mis gaf ik me op als bidder voor een
noveen voor een vrouw die nog niet had besloten of
ze haar kindje zou houden of niet. We wilden ons,
doorheen ons verdriet om onze eigen kinderloosheid,
verbinden met iemand die twijfelde en in gemeenschap met anderen bidden. Later hebben we vernomen dat deze vrouw haar kindje heeft gehouden,
wat ons heel blij gemaakt heeft. We ontdekten een
mogelijke spirituele vruchtbaarheid voor ons als
koppel.”
Hoe werken jullie vandaag mee met Levensadem?
“Vorig jaar hadden we de keuze tussen
verschillende activiteiten tijdens het Pinksterweekend. We besloten voorrang te geven aan het feest
van Levensadem. Ze hadden ons gevraagd mee te
helpen aan het bereiden van de fruitsla, gemaakt
met het fruit dat elke deelnemer mee bracht. We
hebben dat in ploeg gedaan en het was heel plezie-

INTERVIEW

RS AAN HET WOORD…
rig. We waren vooral getroﬀen door de kalmte, de
vrede en de sereniteit die op het feest heersten. Men
voelt dat het werk gedragen wordt door het gebed.
Na het feest hebben we aanvaard om elke week
het speelgoed te sorteren dat gratis wordt uitgedeeld
aan de gezinnen van Levensadem die erom vragen
en ook heel speciaal voor de eindejaarsfeesten.”
Wat is jullie motivatie om deze dienst te
verrichten elke week?
Serge: “Voor mij is het een manier om jong van
hart te blijven, om “in de beweging van het leven” te
blijven. Het is mijn manier om heel concreet mee te
werken aan iets van het dagelijkse leven van gezinnen: spelen maakt immers deel uit van het leven.”
Christine:”Ik voel dat ik meebouw aan iets en
dat geeft me voldoening. En het is leuk om de spellen
eens uit te proberen, het ontspant ons, maakt ons
blij. Het is heel aangenaam ook al is het niet altijd
gemakkelijk om bepaald speelgoed te herstellen.”
Voelt u zich nuttig voor de gezinnen die
hulp vragen aan Levensadem?
Ja, het is een zachte mengeling tussen de spanning (ontbrekende stukjes van een spel zoeken, delen
van verschillend speelgoed gebruiken om een nieuw
spel te reconstrueren, beslissen wat we weggooien,
wat we bijhouden) en de vreugde die we voelen wanneer we ons het geluk voorstellen van gezinnen, een
geluk dat ze niet zouden kennen als wij hier niet
werkten. We zijn ook de tussenpersonen tussen de
mensen die het speelgoed schenken dat ze niet meer
nodig hebben en de mensen die heel gelukkig zullen
zijn met datzelfde speelgoed.
Op een dag had ik een houten wagentje naar
mijn zuster teruggebracht. Het was helemaal kapot. Mijn neef kreeg het idee om het te verven. Dat
speelgoed kreeg een tweede jeugd!
Zelfs in een lokaal vol speelgoed zijn we verbonden met God. Ons dienstwerk is een manier om
van iedereen te houden. Op een dag vond ik in die
kamer te midden van het speelgoed een foto van
paus Johannes Paulus II, met in zijn armen een
aidspatiëntje. Dat bracht mijn werk naar een heel

andere dimensie: een liefde verschillend van ouderliefde, maar complementair. Dat geeft aan het eenvoudige sorteren van het speelgoed een veel diepere
betekenis. Het is ook werk in de schaduw en dat bevalt ons wel.
Serge: “ We weten niet waar het speelgoed
naartoe gaat en dat maakt het ons mogelijk goed te
doen voor iemand die we niet kennen. Het is liefhebben zonder bijgedachten, zonder voorwaarden, zonder terug te verwachten. Het doet de verbeelding en
de onbaatzuchtigheid groeien.”
Christine: “Deze dienst straalt ook af op onze
omgeving. Toen ze hoorde wat we deden, wilde mijn
zus Levensadem leren kennen. Ze krijgt nu het
tijdschrift. We praten meer en gemakkelijker over
het werk Levensadem: dat ook draagt vrucht.
Deze vorm van vruchtbaarheid doet ons open
bloeien als koppel. Onze families aanvaarden dat en
genieten er mee van.”
Serge: “We zijn elke keer weer heel blij wanneer het speelgoed van hier zijn weg vindt naar gezinnen. Aarzel vooral niet om ernaar te vragen!”

21

22

GOMA

ALWEER OP WEG NAAR…
“Hallo, Levensadem? … Sinds kort heeft
mijn zus een jonge zwangere vrouw opgenomen, om een abortus te kunnen vermijden,
en ze heeft haar hulp aangeboden. Maar nu
vraagt ze mij om raad: ze weet niet hoe ze het
moet aanpakken. Ik ben vroeger vrijwilligster
geweest bij jullie en daarom dacht ik meteen
aan Levensadem. Kunnen jullie haar helpen?
- Natuurlijk!
Waar
wonen
ze?
- In Goma, in het oosten van Congo…
En zo begint een nieuw avontuur voor
Levensadem!

“Want heel de schepping werd in haar eigen
vorm opnieuw gevormd, in gehoorzaamheid aan
uw bevelen, zodat uw zonen zonder letsel behouden
zouden blijven.” (uit het boek Wijsheid, 19,6)
Dit woord, deze Wijsheid van God, een
beetje dwaas in onze ogen, te samen met andere woorden, bracht ons in beweging. Vandaag zijn we terug van een eerste reis naar
Goma, net op tijd om het tijdschrift (het gaat
hier om de Franstalige uitgave, verschenen
in juni 2010, red.) af te sluiten met dit goede
nieuws: “Pumzi ya Maïsha”, (Levensadem in
het Swahili) zal het licht zien, … is al “in wording”.
Bijou, Furaha en haar zuster Agnès

Acht dagen zullen amper voldoende zijn
om een tiental zwangere vrouwen en vrouwen
die een kindje verloren tijdens de zwangerschap
te ontmoeten en te helpen. Een klein tiental dat
ons deed uitroepen: “Wacht, wacht, Levensadem
is nog niet klaar, hier in Goma.”
Toen we daar aankwamen kenden we niemand. De solidariteit en het enthousiasme van
verscheidene Congolese en Belgische families
van Levensadem hebben er echter voor gezorgd
dat we contacten konden leggen met hun familie en vrienden in Goma. We zijn zelfs hartelijk
onthaald in Kigali, waar we het eerst geland zijn.
Levensadem… is een stevig weefsel van eenvoudige, maar eﬃciënte menselijke relaties!

GOMA
Op het ritme van de zon, tussen 6 uur ’s
morgens en 6 uur ’s avonds, zijn we als het ware
geleid van uur tot uur, van ontmoeting tot ontmoeting naar mensen die, morgen misschien,
de roeping om dag na dag op een familiale
manier Levensadem – Goma te dragen zullen
beantwoorden.
De volgende maanden zullen we terugkeren, en nadien op regelmatige basis, om te informeren, mensen aan te spreken, vorming te
geven, banden te smeden en te helpen om de
verantwoordelijke antenne in werking te laten
treden.

We denken al aan de eerste eucharistie voor al wie een kindje verloor tijdens de
zwangerschap, na het hartelijk onthaal van Mgr
Kaboy, bisschop van Goma en zijn bloeiende
kerkgemeenschap, heel actief in een indrukwekkende gezinspastoraal.
… Furaha, Françoise, Bijou, Papy en Micheline, Lina, Léon en Brigitte, Dominique en Irène,
Angèle, Alphonse en Consolata, Bibiche en de
anderen. Er was maar een Ademtochtje nodig
om broers en zussen te worden rond het Leven!

De concrete situaties ginder zijn zonder
twijfel anders dan hier, maar de Geest is steeds
dezelfde “De wind waait waar hij wil… (Joh.3,8)
De eerste vrouwen en gezinnen hebben
reeds beroep gedaan op Levensadem in Goma en
zijn toevertrouwd aan het dagelijkse gebed zonder beperking in de tijd, net zoals alle vrouwen
hier in België .
Er zijn reeds contacten gelegd met plaatselijke hulporganisaties. Vele vrouwen die onze
hulp hebben gevraagd zullen een beroep kunnen
leren om hun groeiend gezin te onderhouden,
begeleid en gesteund in de verwarring van hun
soms wankele gezondheid.

Micheline, Jacques
en Monique

Naaiatelier voor jonge gehandicapte vrouwen

De eerste pakketten met kleding en gerief
voor de baby zijn reeds uitgedeeld en de eerste
steungezinnen aan het werk gezet.

Monique is met ons
meegereisd. Zij is “moeder” van Levensadem
en begeleidster bij de
Emmausweg. Zij is zelf
oorspronkelijk afkomstig
uit de streek van Goma.
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PESCHE, “ENVIE DE SOUFFLER”

NIEUWS UIT
PESCHE

Sinds het vorig tijdschrift is het voorplein
heraangelegd: geen kwikkelende tegels meer
maar een dikke laag grint bedekt nu de bodem.
Vrijwilligers hebben het hekwerk wit geverfd, de ingang is helemaal opgefrist. Ook de
toegang naar de kapel is bedekt met grint.
Langzamerhand winnen we de strijd tegen het
onkruid.
De winter was streng: hagel en sneeuw.
Pesche en omgeving waren helemaal wit, het
was echt mooi. Jammer dat geen enkel gezin toen is gekomen, het was fantastisch om
met sneeuwballen te gooien! Niets leuker dan
een goed sneeuwballengevecht gevolgd door
warme chocomelk, lekker warm in het vakantiehuisje.

Wat ook je band is met Levensadem, of je
nu steun krijgt of geeft, of je peetgezin, bidder of vrijwilliger bent…. Jullie zijn allemaal
welkom om een poosje op vakantie te komen in één van de 3 appartementen die nu al
klaar zijn. Neem contact op met Levensadem:
03-449 48 26
Tot binnenkort

Jeannine en Marcel

FINANCIES

DANKZIJ U !
We herhalen het elke keer: Levensadem krijgt al 23 jaar geen enkele subsidie en
toch draait alles…!
Dank zij wie? Dankzij u!!
Dank u!
U hebt in dit tijdschrift gelezen over
een aantal projecten, over concrete hulp die
we bieden aan gezinnen van Levensadem.
Dat kan natuurlijk niet zonder ﬁnanciële
hulp, maar dat is niet het belangrijkste.
Het is vooral de geest van vriendschap,
van solidariteit, van delen op lange termijn,
die Levensadem “vormt”.
De twee voltijdse en één halftijdse baan
(en de vrijwilligers fulltime!) ten dienste van
de moeders, de ﬁnanciële hulp, de uitgaven
die nodig zijn voor de dagelijkse werking van
de vzw, de inrichting en het onderhoud van
het vakantiedomein in Pesche, vervoerskosten om de moeders te ontmoeten (in
2009 hebben alleen Jacques en Micheline al
14.865 km afgelegd over heel België),… dit
alles vraagt toch wel voldoende ﬁnanciële
middelen.
En het uitbouwen van Levensadem in
Goma zal uiteraard ook bijkomende kosten
met zich meebrengen.

En zo vragen we u nog maar eens of u
ons opnieuw ﬁnancieel wil steunen.
U hebt verschillende mogelijkheden:
•
U wenst Levensadem te
steunen maar hoeft geen fiscaal attest: u
kan een storting doen op het
nr. 068-2063615-64
of IBAN : BE 29 0682 0636 1564
BIC: GKCCBEBB
•
U wenst wel een ﬁscaal attest: gebruik dan het overschrijvingsformulier dat u in dit tijdschrift vindt met het nr.
van Caritas Secours : 310-0798986-83 met
de vermelding: wenst project 155 te steunen.
•
U wenst elke maand een
klein bedrag te storten. Dan kunt U gebruik
maken van het formulier hieronder, dat u
aan uw bank bezorgt.
•
U kunt ook een deel van uw
erfenis aan Levensadem afstaan en tegelijk
uw erfgenamen verwennen. Het heet een
“legs in duo”. Hiervoor kan u best langsgaan
bij een notaris.
Wat u ook doet en hoe u ons ook
steunt: in naam van de moeders en vaders
en hun kinderen, in naam van Levensadem:
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.
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

MARIA,
geheel vervuld van de LEVENSADEM
kom in het hart van alle moeders, van alle vaders, die in pijn hun kind
verwachten.
Kom er uw JA-woord uitspreken.
Moge elk kind bron van bekering zijn voor zijn omgeving.
Zegen ons, bescherm ons, bid voor ons.
Alle heilige, onschuldige kinderen van heel de aarde en van alle tijden,
waak over LEVENSADEM.

Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
tel.:03/449.48.26
Fax:03/449.00.19
levensadem@scarlet.be
Antenne nationale
et provinces francophones
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
Tel.:02/375.95.04
Fax:02/375.57.36
info@souffledevie.be
Antenne de Bruxelles
Ch. et Gh. FREY
Avenue de la Chapelle, 25
1200 Woluwé-St.-Lambert
02/772.28.38
famille.frey@12move.be

Levensadem luistert, geeft informatie
en biedt hulp aan wie ongewenst of onverwacht zwanger is.
Levensadem geeft persoonlijke begeleiding aan wie een kindje verloor
tijdens de zwangerschap.

Meer informatie vind je op
www.levensadem.be of www.souﬄedevie.be
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