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2 GOMA

FURAHA, 
JE NAAM IS GOED GEKOZEN! …

Furaha is de voornaam van de eerste 
moeder van Levensadem in Goma, Congo. 
Het is Swahili en betekent “vreugde”.  

Toen we in oktober voor de tweede maal 
in Goma verbleven, was een van onze eerste be-
kommernissen haar een bezoek te brengen. We 
wisten dat ze in juli bevallen was. Toen we in juni 
vertrokken, was ze nog heel ongerust, ze durfde 
niet goed te geloven in de hulp die we haar hadden 
aangeboden. Tijdens ons eerste bezoek hadden we 
haar in contact gebracht met “la maison Margue-
rite”, een initiatief van de paters Salesianen waar 
ze een beroep zou kunnen leren om zo in haar 
 levensonderhoud en dat van haar 2 kinderen te 
kunnen voorzien. 

We vonden  een stralende vrouw terug in de Bi-
rerewijk, een van de armste wijken van de stad. Met 
een brede stralende glimlach (net een halve maan 
–  ginder  hangt  de maan horizontaal aan de hemel) 
stak Furaha mij haar kleine Joséphine toe, die er 
niet beter op vond dan  me helemaal nat te maken! 
Ik kreeg een echte doop. De fi rma Pampers heeft  de 
streek nog niet veroverd.

Elke morgen volgt Joséphine mee de naaicur-
sus, stevig vastgebonden op de rug: haar  mama leert 
voor naaister.

Als je niets of bijna niets bezit en er ontplooit 
zich een nieuwe horizon, dan krijg je een nieuwe Fu-
raha vol vreugde. Tussen de mens en het leven groeit 
harmonie; een eenheid die spontaan ontspringt van 
binnenuit gelijk een bron tussen het gras.  “Ik ben 
zo blij dat ik geen abortus heb gepleegd”, vertelt ze. 
Wij kunnen enkel even blij zijn en even spontaan 
 uitroepen: “Ah, Furaha, je naam past je als gegoten!” 
Inderdaad, een voornaam heeft ginder een speciale 
betekenis en weeft met haar of zijn drager onzegbare 
geheimen tot in het diepste van hun wezen.

Welke les zouden we hier (terug) moeten uit 
leren? …

Na Furaha hebben  al 21 vrouwen steun gekre-
gen van een beginnende antenne van Levensadem, 
elk toevertrouwd aan het gebed van evenveel plaat-
selijke bidders. Na ons getuigenis in de parochie 
van de H. Geest, net in de wijk Birere gelegen, was 
de   eerste persoon die zich als bidder kwam opge-
ven, een jonge man met een motorische handicap. 
Een verrassende “vruchtbaarheid” van iemand die 
waarschijnlijk nooit vader zal worden.

Welke les zouden we hier (terug) moeten uit 
leren? …

In de parochie van de Zalige Anouarite heb-
ben pastoor Claude en enkele verantwoordelijke le-
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ken van de gemeenschap, 
na onderscheiding en ge-
bed, een koppel, Agnes en 
Charles, geroepen om lang-
zaamaan de verantwoorde-
lijken te worden voor Le-
vensadem in hun parochie. 
Verschillende vrijwilligers, 
steungezinnen en bidders 
hebben zich al aangeboden.

In Goma zijn er 2 Emmaüswegen begonnen. 
Eén koppel ontmoetten we elke morgen in het hos-
pitaal, gewoon in de ziekenkamer, tussen de zorgen 
van de verpleging en de baxter. 

Alphonse en zijn vrouw Consolata worden 
de behoeders en verspreiders van de “geest” van 
Levensadem binnen de gezinspastoraal en Mgr 
Kaboy, die ons in contact bracht met Alphonse, 
herhaalt steeds weer: ” Wat een goed nieuws is het 
dat jullie zonder geld komen … laat u vooral niet 
overspoelen door vragen om geld.  We hebben een 
gemeenschappelijke geest nodig”. Ja, Jacques en 

ik hebben meer dan eens 
dit woord van Petrus er-
varen:  “Goud en geld heb 
ik niet, maar wat ik heb, 
geef ik je” (Hand. 3,6). 
Wat wij te geven hebben 
is inderdaad de Geest, de 
Levensadem.

In januari 2011 
gaan we terug, om vor-
ming te geven over de 
postabortus- en postmis-

GOMA

Consolata en Alphonse

Abbé Claude

Charles en Agnès

“pater Piero Gavioli in het weeshuisvan de Salesianen te Ngangi, Goma”

kraam begeleiding. Om 
de 3 à 4 maand zullen 
we terugkeren voor een 
15tal dagen, om mensen 
te vormen, te begeleiden, 
te superviseren. 

De ploeg zal hele-
maal autochtoon zijn.  
Het is een typisch ken-
merk van Levensadem 
in Goma dat het werk groeit en geworteld is in 
het hart van de plaatselijke Katholieke kerk: een 
levende, stevige, effi  ciënte structuur, van de basis 
tot aan de verantwoordelijken aan de top.  De soli-
dariteit die beleefd wordt in het hart van gezinnen, 
wijken, parochies, geeft een waarachtig gelaat aan 
het evangelie.

Welke les zouden we hier (terug) moeten uit 
leren? …

Micheline en Jacques

“de wasploeg in het weeshuis van Ngangi”  
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EEN STEUNGEZIN, VAN 2 
KANTEN BEKEKEN

GETUIGENISSEN

Goeiedag,
Ik heet Vinciane. Samen met mijn man zijn we 

sinds enkele jaren steungezin van Levensadem.  We 
zijn bijna 12 jaar getrouwd en hebben 3 kinderen.  
We zijn allebei christelijk opgevoed en willen van 
daaruit het leven zoveel mogelijk beschermen.

Toch kreeg  ik tijdens  mijn werk als verpleegs-
ter de kans vrouwen te ontmoeten die een abortus 
lieten doen. Ik ging niet akkoord met hun beslissing, 
maar tegelijk zag ik zo’n grote nood bij die vrouwen 
dat ik wel met hen meevoelde. Toen Levensadem 
ons vroeg om steungezin te worden, kwam dat hele-
maal overeen met mijn aanvoelen: een idee verdedi-
gen en tegelijk concreet meewerken om vrouwen in 
nood te helpen.

Als steungezin hebben we een echte wederke-
rige relatie mogen ervaren.  We proberen de andere 
te helpen, te doen wat we kunnen, en tegelijk krijgen 
we enorm veel terug. Het is een wisselwerking tus-
sen 2 mensen, tussen 2 gezinnen.

In het begin stond ik 
met Suzanne soms voor 
moeilijkheden en dan 
voelde ik me machteloos. 
Ik heb geprobeerd te 
luisteren, haar te helpen in 
de administratieve stappen 
die ze moest zetten, haar te 
verwijzen naar competente 
mensen.  Suzanne is me 
heel dankbaar en haar 
mogen helpen en steunen 
geeft me veel vreugde. 

We zijn echte vriendinnen 
geworden, een veel diepere 
relatie dan gewoon die van 
hulpverlener tegenover   

hulpvrager. Onze kinderen zien Suzanne heel graag 
komen en vinden het verschrikkelijk als ze toevallig 
niet thuis zijn wanneer ze langskomt. David, mijn 
man, is zo vertederd wanneer hij Malaïka ziet 
groeien.  Het is een manier om met ons gezin leven 
door te geven.

Voor mij persoonlijk was de voorbereiding op de 
bevalling een heel sterke ervaring.  Het was een heel 
belangrijk moment in het leven van Suzanne, waar 
ik deel mocht aan hebben door haar te steunen en 
voor haar te bidden.  Toch wist ik op het moment 
zelf niets te zeggen of te doen om haar te steunen 
in haar pijn. Ik ben namelijk zelf nooit op de 
natuurlijke manier bevallen, ik heb 3 keizersnedes 
gehad! ’s Anderendaags ben ik stralend van vreugde 
gaan werken. Ik kon niet anders dan vertellen 
over “Levensadem” aan mijn collega’s die zeer 
geïnteresseerd waren. 

In ons op weg zijn als steungezin voel ik op de 
achtergrond van dit menselijk avontuur ook 
het belang van het gebed van mensen die zich 
geëngageerd hebben als bidder voor Levensadem. 
Ik voel ook het belang van mogelijke praktische 
steun en hulp waarop we een beroep kunnen doen. 
Zo vraag ik Jacques en Micheline soms een lift te 
organiseren, materiaal te verzamelen, raad te geven 
in een bepaalde situatie. Ik heb nooit het gevoel 
gehad dat ze  Suzanne en mij aan ons lot overlieten. 
Er staat een hele ploeg ter beschikking.

Ik bewonder echt de moed en de vasthoudendheid 
van Suzanne en ik heb veel van haar geleerd. Ook 
dat is steungezin zijn.

Dank u Heer, voor de moed die u ons geeft wanneer 
we het nodig hebben en dank u voor de schoonheid 
van het leven.

Vinciane L.
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Goeiedag, ik heet Suzanne.  Ik ben 30 jaar en 
wat ik u vandaag ga vertellen is tot Gods eer en glo-
rie, want God heeft iets wonderlijks gedaan toen Hij 
Levensadem mijn pad liet kruisen.  

Levensadem betekent voor mij kiezen voor het 
leven in het aangezicht van de dood.

Hoe ik Levensadem heb leren kennen?
Toen ik vernam dat ik zwanger was, sloeg de 

paniek toe. Niet dat ik geen kind wilde, maar niet 
meteen. En daarbij vroeg ik me af hoe ik het zou 
doen, want noch op materieel noch op geestelijk 
vlak waren de omstandigheden OK. Kortom, ik was 
er niet klaar voor. Ik was net afgestudeerd en ik had 
nog geen echt vast werk. Mijn vriend had geen pa-
pieren en geen inkomen. Ik slingerde dus heen 
en weer tussen het verlangen dit kind te 
krijgen  en wat ik het maar kon bieden. 
Ik heb lang gepraat met mijn vriend 
over de komst van een baby in onze 
situatie. Op een dag zei hij me dat 
hij de noodzaak voelde er zelf, al-
leen, over na te denken. Hij had 
sowieso de indruk dat de komst 
van een baby onze relatie als kop-
pel nog moeilijker zou maken. Al-
leen en in paniek wist ik op dat mo-
ment niet meer wat te doen: LEVEN 
GEVEN OF DE DOOD.

Daarbij kwam dat sommige van 
mijn kennissen aan wie ik raad vroeg, me 
 tegenover de realiteit van mijn situatie stelden: “ 
Komaan Suzanne, je kan de bestaande situatie ve-
randeren in een niet-bestaande”. Ze raadden me 
aan naar een centrum voor familieplanning te gaan 
(centra in franstalig België waar men o.a. ook abor-
tussen uitvoert, red.) Maar daar is geen christelijke 
dimensie. Ik had misschien niets, maar ik had liefde 
te bieden. Ik wilde niet iets beslissen waar ik heel 
mijn leven spijt van zou hebben.

Terwijl ik nadacht over de keuze die ik moest 
maken, dacht ik terug aan wat men mij dikwijls zei 
als kind: “Als je ooit zwanger wordt, mijn kind, pleeg 
dan geen abortus, er zijn altijd oplossingen”. Ik 
 herinnerde me ook dat ik de grote mensen had ho-
ren vertellen van Levensadem. De enige herinnering 

die ik had aan Levensadem was het beeld van een 
zwangere vrouw en het woord “leven”. Ik begon op 
het internet te zoeken. Zo heb ik contact gelegd met 
Levensadem en de verantwoordelijken ontmoet. Na 
dit eerste gesprek voelde ik me beluisterd en begre-
pen. Ik was niet meer alleen. Ik ging geholpen wor-
den en gesteund door een steungezin. Ik was er van 
dan af van overtuigd dat de keuze voor het leven de 
beste beslissing was die ik kon nemen. 

Mijn ervaring met het steungezine
Het was een relatie van vertrouwen.  Vinciane 

heeft naar mij geluisterd en mij behandeld als haar 
zus, hoewel we mekaar nauwelijks kenden.  Haar 
man en kinderen beschouwden me als een lid van 

het gezin. Vinciane heeft een aantal moei-
lijke situaties omwille van de taalbarrière 

kunnen  deblokkeren, ze heeft me 
geholpen een crèche te vinden, die 

we samen hebben bezocht, of ze 
ging mee naar het syndicaat om 
met mij inlichtingen te vragen 
over werk en mijn rechten. Ze 
heeft me bepaalde informatie 
gegeven waar ik niets van wist: 
bvb kindergeld, kraamgeld… Het 

belangrijkste in mijn ogen is dat 
ze me naar het ziekenhuis heeft 

gebracht toen ik weeën kreeg, en 
me heeft gesteund en aangemoedigd. 

Het steungezin gaat met je mee, helpt en 
steunt je en geeft je wat ze kunnen bovenop 

de concrete hulp bij het zoeken van oplossingen.

Hoe is mijn situatie nu?
Op 22 mei is mijn dochtertje Malaïka (dat be-

tekent engel) geboren. Ik ben nog steeds op zoek 
naar werk, maar ik geef de hoop niet op, want ik 
weet dat God over ons waakt. Mijn vriend heeft pa-
pieren gekregen, en hoewel onze relatie nog steeds 
moeilijk is, is hij teruggekeerd en doet hij zijn best. 
Hij zoekt ook werk.

Besluit
Ik besluit mijn artikel vol dankbaarheid 

 tegenover God voor al wat Hij gedaan heeft  en doet 
voor ons en voor Levensadem.
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MIJN WEG… : VAN TWIJFEL 
NAAR VERTROUWEN

Ik was 35 en had een gezin met 4 kinderen, van 
13,12, 7 en 6 jaar oud. De relatie met mijn partner was 
bijzonder wisselend van stemming. We deden beiden 
ons best om de relatie gaande te houden en hadden 
sinds een jaar besloten onze spaarcenten te gebrui-
ken om de droom van mijn man te realiseren, nl. het 
 opstarten van een eigen zaak. Maar dit experiment ge-
raakte niet echt van de grond en midden in die periode 
van onzekerheid werd ik zwanger. Ik werd overvallen 
door emoties. De vraag die steeds maar terug kwam, 
was: “Hoe zal ik dat ooit aankunnen ???? “ Ik wist écht 
niet of ik het kind wel kon houden. Een vijfde kind in 
een relatie die voor mij ontzettend hol aanvoelde, hoe 
zou ik daarin recht kunnen blijven? Was het niet beter 
het kind weg te laten nemen en er dan tenminste voor 
de 4 andere kinderen te zijn ???

Een gesprek met mijn man stuurde mij ook  eerder 
in die richting. Niet dat hij me ertoe aanzette. Maar om 
mij tegemoet te komen in mijn onbehagen over onze 
relatie, liet hij de keuze om het kind al dan niet te hou-
den aan mij. Voor hem was alles goed. En juist dàt, zo’n 
‘neutrale’ houding was voor mij nog maar eens een 
druppel op de al oververhitte plaat die onze relatie voor 
mij was. Dat hij mijn mening respecteerde was wel lief, 
maar daarnaast nam hij zelf geen stelling in de vraag 
of hij zelf al dan niet nog eens vader zou worden. Het 
maakte het er voor mij alleen maar verwarrender op. 

Mijn hoofd gonsde van de gedachten. “Hoe moet 

het nu verder?”. Door de houding van mijn man, had ik 
een ontzettend gevoel van het alleen te moeten doen. 
Maar juist daardoor schoot er diep in mij een radertje 
in actie dat me zei “Ik zal het alleen doen. Ik zal alleen 
beslissen of ik het kind al of niet op de wereld zet! Ik 
kan dat”. 

Ook al leefden we samen in ons gezin met 6, ik 
voelde mij afgesloten en leefde in mijn eigen wereldje 
van onzekerheid, angst, verdriet. 

De tijd tikte. Als ik voor een abortus zou kiezen, 
was het beter snel te beslissen. Van de gynaecoloog 
kreeg ik het telefoonnummer mee van de abortuskli-
niek. Het was aan mij om te beslissen wat ik zou doen, 
was zijn standpunt. Ik hield me sterk en belde op voor 
een afspraak. Aan de telefoon kreeg ik de procedure nog 
eens op een rij gezet en maakte na een kort gesprek een 
eerste afspraak. Na die afspraak, wat voornamelijk een 
gesprek zou zijn, zou een tweede afspraak volgen voor 
de abortus zelf. Ik legde de hoorn neer, en werd prompt 
overvallen door verdriet, verdriet, verdriet. Ik huilde tot 
ik niet meer kon. Was dit wel de juiste beslissing???? Als 
ik zoveel verdriet had bij de gedachte het kind niet te 
laten geboren worden, was dat dan niet het teken dat ik 
het kind eigenlijk wou houden ???? 

Midden in mijn oeverloos verdriet, schoten mij 
gedachten te binnen van een tijdschrift dat enkele we-
ken voordien in de brievenbus zat. Het was gericht aan 
een vroegere bewoonster, maar omdat het me toen wel 
aansprak, had ik het nog laten liggen om zelf eens te 
lezen. Ik dook in mijn voorraad ‘nog te lezen lectuur’ 
en diste daar het tijdschrift van “Levensadem” op. Ik 
las en las, en voelde me sinds lange tijd nog eens be-
grepen. Ik was niet alleen in zo’n situatie én er was nog 
meer!! Er waren zelfs mensen bereid om over zo’n onge-
plande zwangerschap te praten zonder te veroordelen. 
Ik aarzelde niet, ik belde Veva en Jo. Aan de telefoon 
vertelde ik en huilde, en vertelde en huilde. En toen 
stelde ze voor dat ik samen met mijn man, als hij dat 
wou, mocht langskomen. Zomaar, voor een babbel. En 
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Uiteindelijk werd het een vijfde kind 

en werd het ook een scheiding. 
Soms heb ik het gevoel dat ik juist 

dankzij die vijfde zwangerschap de moed 
heb gehad om de stap tot echtscheiding te 
zetten, omdat ik in die zwangerschap echte 
levensvreugde voelde, wat ik in de relatie 
niet meer kon voelen. 

Toen we het nieuws over de zwangers-
chap aan familie en vrienden vertelden, wer-
den wel eens bedenkingen verwoord, maar 
omdat ik uiteindelijk écht met mijn hart 
gekozen had, raakte het me niet.

Met heel veel steun van familie en 
ook van mijn kinderen die mij hielpen waar ze konden, 
werd het een fantastisch fi jne zwangerschap. Net voor 
’t einde van de grote vakantie beviel ik thuis van een 
zoontje, met de hulp van de vroedvrouw. ’t Was een 
heerlijke tijd en de andere kinderen genoten met volle 
teugen van hun kleine broertje. En dankzij allerlei hulp, 
kon ook ik genieten. Zo kreeg ik bijvoorbeeld van mijn 
moeder als cadeau 5 weken kraamhulp. Ik vond het een 
 ontzettend origineel en zeer kostbaar geschenk, want 
daardoor kon ik herstellen en had ik echt tijd voor mijn 
nieuwe spruit en mijn andere dierbare kinderen.

Een maandje na de geboorte gaven we een ba-
byborrel. Veva en Jo waren daar met hun gezin ook 
aanwezig. Uit dankbaarheid voor wat ze voor mij bete-
kend hebben, ben ik speciaal voor hen op zoek gegaan 
naar een foto van die babyborrel. 

Veva en Jo, bedankt, jullie waren een ontzettende 
steun voor mij, en vooral, jullie brachten, door gewoon 
te zijn wie jullie zijn, de 
‘klik’ in mij die maakte 
dat ik voor het nieuwe 
leven koos. Ik ben jul-
lie er nog steeds dank-
baar voor en dat zal ik 
ook altijd blijven. 

Veel liefs. 

Anneliese

GETUIGENISSEN

het mocht al heel snel, nog vóór de eerste afspraak met 
de abortuskliniek. Voor het eerst sinds lang, zei ik voluit 
“Ja, graag”.

Mijn man ging mee op gesprek. We werden harte-
lijk ontvangen en het gesprek verliep zeer gemoedelijk. 
Het deed me deugd dat er zoveel begrip was voor mijn 
situatie. Het deed me ook ontzettend deugd dat mijn 
man betrokken werd in het gesprek. Dat hij liefdevol 
aangemoedigd werd zijn standpunt en zijn gevoelens 
te verwoorden. En op dat moment, het moment waa-
rop Jo en Veva met mijn man praatten, voelde ik hoe ik 
stilaan los kwam van kwaadheid, verdriet, en angst. Ik 
voelde hoe ik voor het eerst sinds ik wist dat ik zwan-
ger was, weer liefde en vreugde door me kon laten heen 
gaan. Nu nog steeds voel ik hoe ik, toen voor het eerst 
échte onvoorwaardelijke liefde voelde voor het kind 
in mij. Op dat moment kon ik me verbinden met het 
kind dat zich in mij genesteld had en mij als moeder 
had uitgekozen. Voor mij voelde het werkelijk als een 
wonder dat geschiedde. Het was een diep gevoel, maar 
zo plots opgekomen, dat ik het op dat moment niet kon 
vertellen. Ik had er behoefte aan te ervaren hoe het de 
volgende dag zou voelen. 

Na enkele uurtjes, namen we afscheid van Jo en 
Veva. Op weg naar de auto vroeg ik mijn man wat hij 
vond van het gesprek. Hij antwoordde dat wij dat even-
goed zelf hadden gekund. Na al onze gespreksthera-
pieën in onze pogingen onze relatie te redden, hadden 
we daar genoeg kennis van op gedaan. Voor 1 keer gaf 
ik geen commentaar. We reden naar huis zonder nog 
1 woord met elkaar te wisselen. Bijna thuis zei ik hem 
“Dàt is de manier waarop wij communiceren.” En ik was 
blij dat ik ermee kon lachen en dat hij ermee lachte. 
Maar ik meende het wel en wist ook dat ik zo niet ver-
der samen wou blijven. Want de meest fantastische 
ervaring in mijn leven, wat een zwangerschap voor mij 
toch telkens opnieuw was, daar wou ik met mijn par-
tner over kunnen praten. 

Ik weet niet meer of ik de volgende dag de abor-
tuskliniek al afbelde, of nog een extra dag bedenktijd 
nodig had. Maar ik weet wel dat ik een gevoel had van 
“het kan wel zwaar worden, maar nu ik zwanger ben, 
zal ik alleen nog écht gelukkig kunnen zijn als ik de baby 
houd”. 
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EN TOCH…. KIEZEN VOOR 
In oktober 2010 kregen we een brief met 

een getuigenis in bijlage. Ook al is het geen 
specifiek “Levensadem-verhaal”, toch vinden 
we het de moeite waard dit verhaal te publice-
ren. Het zegt nl. iets over respect voor leven, 
ook wanneer de relatie voor een gelovige ka-
tholiek niet vanzelfsprekend is.   

Al  jaren krijg ik het tijdschrift van Le-
vensadem in de bus. Thans heb ik het gevoel 
dat ik zelf iets kan bijdragen. Mijn getuigenis 
is niet goed en literair geschreven maar komt 
wel recht vanuit mijn hart….

Voor velen is abortus een evidente oplos-
sing. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe levens-
partner hiervoor niet gekozen heeft.

Toen ik na 12 jaar jezuïetencollege mijn 
maturiteitsexamen haalde, vroeg een pater 
jezuïet me of ik geen “roeping” had. Hij vond 
dat ik een natuurlijke aanleg had om het ge-
loof te uiten en ervan te getuigen. Ik diende 
hem ontkennend te antwoorden.

Alvorens naar de universiteit te gaan, had 
ik de kans om een jaar uitwisselingsstudent te 
zijn in de Verenigde Staten. Toen ik op mijn 
“plek” aankwam, moest ik een uur wachten 
daar er met mijn gastfamilie een misverstand 
was aangaande het aankomstuur. Toen voelde 
ik voor het eerst wat een “wedergeboorte” ei-
genlijk betekent.

Als gastleerling In de VS had ik regelma-
tig een vriendinnetje. We hielden ons echter 
steeds aan de toen nog veel opgevolgde regel: 
geen intieme relatie vóór het huwelijk. Het 
duurde tot mijn 2e licentie aan de KULeuven 
alvorens ik een hechte intieme relatie had. 
Met deze vrouw ben ik ook getrouwd en geluk-
kig geweest. 

Aan onze 3 kinderen die we hebben 

 grootgebracht, heb ik enkel goede herinnerin-
gen. Maar de relatie tussen mijn echtgenote 
en mij werd tot een broer-zusterrelatie. We 
haalden net niet ons 20 jaar huwelijk.

Ik trachtte allereerst celibatair te leven 
binnen het huwelijk. Vervolgens zocht ik soe-
laas in massagetenten en op andere plekken. 
Daar zou ik toch geen  ware liefde ontdekken. 

Toen leerde ik een vrouw kennen waar-
mee de relatie andersom evolueerde: van een 
louter lichamelijke relatie naar ware liefde. Ik 
was me hiervan lange tijd niet bewust totdat… 
zij zwanger werd.

Toen zij, ondanks een vroegere andere 
beslissing, niet voor abortus koos, hielden 
veel buitenstaanders me voor dat ze mij hier-
door wou “strikken”. 

Mijn echtgenote wist hoe en waar ik mijn 
surrogaat – soelaas zocht en vond. Zij wist 
echter niet dat er een nieuwe liefde groeide.  
Ik heb het haar in 2 stappen meegedeeld:  
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R HET LEVEN
 allereerst vertelde ik haar over de hechte 
 liefdesrelatie, daarna over de komende ge-
boorte van een kind. Het gebeurde in samen-
spraak met mijn al oudere dochters en het 
wordt bijzonder gevoelig gekoesterd met mijn 
zoontje van 14 jaar. 

De echtscheiding werd rustig, in alle re-
delijkheid, voorbereid. Ondertussen is mijn 
jongste dochter, anderhalve maand te vroeg, 
thuis geboren. Ze is kerngezond en zo ook 
onze gloednieuwe relatie. 

Al jaren ontvang ik het tijdschrift “Le-
vensadem”. Dikwijls heb ik het aan anderen 
doorgegeven. Thans ben ik het zelf beginnen 

lezen. 

De prachtige getuigenissen 
van geloof in God en in het leven 
hebben mij ten zeerste aange-
grepen. Zelf ben ik gezien mijn 
situatie uit de katholieke vere-
nigingen getreden om niemand 
voor de borst te stuiten. Ik ga 
ook niet meer te communie, 
zoals ik heb geleerd en zoals nog 
is voorgeschreven.

 
Maar mijn geloof in God en 

het leven is door dit alles nog 
honderdmaal versterkt.

Dankzij deze nieuwe ge-
boorte heb ik voor de tweede 

maal het gevoel van een “wedergeboorte” 
zoals eertijds de 17jarige jongen die op zijn 
gastfamilie wachtte aan de verre westkust van 
de Verenigde Staten. 

N…

 

Zaterdag 11 juni 2011: 

FEEST VAN 
LEVENSADEM

Hou deze datum vrij!

Iedereen van harte welkom!!

Meer info volgt.

VROEG 
BERICHT



10 PESCHE, ‘ENVIE DE SOUFFLER’

WANNEER GAAN WE 

NAAR PESCHE?
Elke week stellen de kinderen mij die vraag 

opnieuw!

Ik heet Andreia en ben getrouwd met Th ierry. 
We hebben 4 kinderen, levend bij ons, en 2 in de 
eeuwigheid.  Op dit moment doe ik een  “Em-
mausweg” met Jacques en Micheline, wat mij veel 
deugd doet in mijn dagelijkse leven. 

Wij hebben altijd problemen en we hebben 
echt behoefte om er eens helemaal uit te zijn.  We 
lazen over Pesche in het tijdschrift. En daarbij 
heeft  Beatrice erg aangedrongen om te gaan: “Het 
zal jullie veel deugd doen!”

Met veel reserve heeft Th ierry er ons heen 
gebracht. 

Na onze aankomst was de eerste indruk er 
één van vrede die in ons hart neerdaalt. 

De appartementen zijn echt goed, zeer gezel-
lig en praktisch. Al het nodige om te koken en te 
poetsen is  aanwezig. Voor de kinderen zijn er spel-
len, boeken, buggy en bad. Elk verblijf is ingericht 
in zijn eigen kleuren, foto’s aan de muren, en eigen 
charme.  

Zaterdag en zondag zijn er misvieringen in de 
dorpskerk of bij de zusters.

Wij hebben besloten elke maand naar Pesche 
te gaan om er onze batterijen weer op te laden en 
voor de kinderen die dol zijn op de tuin met de 
speeltuigen en de dieren.

Marcel en Jeannine slagen er in alles met veel 
liefde te onderhouden. Ewa, jij ook bedankt!

Hoe graag zouden we ooit daar gaan wonen!

Dank voor de kans die “L’Envie de Souffl  er”  
ons biedt om nieuwe krachten op te doen om het 
harde leven rondom ons weer aan te kunnen. 

Th ierry is veel veranderd sindsdien.  Het is als 
een verrijzenis voor hem en het gezin”.

Andreia
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EEN MUZIKALE ONTMOETING 
TUSSEN NOORD EN ZUID

PESCHE, ‘ENVIE DE SOUFFLER’

Pesche is eerst en vooral een sympathiek dor-
pje, met een bakkerij (en mega-éclairs met chocola! 
Mjam!), op enkele kilometers van Couvin, maar 
ook niet ver van een bos en een riviertje waar het 
heerlijk baden is tijdens een hittegolf…

En sinds enkele jaren, betekent Pesche voor 
mij en de kinderen ook: vakantie en vriendschap!

Het eerste jaar was het de plaats ontdekken, 
de familie Caron leren kennen, nieuwe merkte-
kens zoeken.  Sindsdien ontstaan er nieuwe kleine 
gewoontes: de kinderen gaan  ’s morgens met Mar-
cel de dieren groeten en voeden, ik haal wat on-
kruid weg, ik lees een goed boek in de schaduw van 
de appelbomen, of babbel wat met de een of de an-
der, terwijl de kinderen schommelen en met elkaar 
of met andere kinderen spelen.  Er zijn de wande-
lingen naar het dorp, het baden in de Eau Noire…

Jaar na jaar groeit de band met de familie Ca-
ron. En elke keer ontdekken we nieuwe mensen, 
bekende vakantiegangers of niet. Het is altijd weer 
een verrassing. 

De kinderen maken kennis, worden min of 
meer vriendjes, soms ontstaan vriendschappen…

Deze zomer was er die mooie ontmoeting, 
100% Belgisch (dat doet nu eens deugd, zie!)

We hebben namelijk het geluk gehad een 
sympathiek groot gezin te leren kennen uit het 
noorden van het land. De communicatie gebeurde 
zo goed en kwaad als het ging: hun geringe kennis 
van het Frans werd aangevuld (?) met mijn karige 
kennis van het Nederlands. Het was een gelegen-
heid om de taal van de buren in te oefenen, een 
gelegenheid die we in het dagdagelijkse leven niet 
dikwijls krijgen. Onze kinderen konden communi-
ceren dankzij het Frans dat de oudste meisjes op 
school hadden geleerd. Ze hielpen mekaar natuur-
lijk.  Nog beter: een gemeenschappelijk spel bracht 
’s avonds iedereen samen: iedereen, ook de jonge 

Carons, speelde samen een partijtje voetbal!

Daarnaast deelden  de ouders en één van de 
oudste meisjes eenzelfde passie: we hadden alle-
maal onze muziekinstrumenten meegebracht! Het 
was een echt geschenk! Met de partituren die ik 
had meegebracht en met wat we elk kenden, heb-
ben we tot ons enorm genoegen, de ene keer in het 
Frans, de andere keer in het Nederlands, samen 
gemusiceerd en de sportieve avonden van onze 
kroost opgeluisterd .

Het was magisch! Wanneer muziek, sport, 
spel en vriendschap de vakantie veraangenamen, 
worden hart en ziel gevoed,  geest en lichaam 
ontspannen. 

Net zoals het rijk van de muziek niet kan wor-
den begrensd, kent Levensadem evenmin grenzen.

Wat een rijkdom! Vakantie in Pesche: het is zo 
veel meer dan vakantie! Hartelijk dank aan ieder!

Christelle
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WATER IN DE LAARSJES EN 
HARTEN VOL MUZIEKNOTEN

PESCHE, ‘ENVIE DE SOUFFLER’

In augustus waren we te gast in Pesche, waar 
de familie Caron een gîte runt voor gezinnen ver-
bonden met Levensadem. Het warm en hartelijk 
onthaal van Marcel en Jeannine was al meteen een 
prettige start van ons verblijf.

Dadelijk viel op hoe hard er de voorbije zes 
jaar is gewerkt om van die oude dorpsschool een 
gezellige woning voor de familie Caron, en drie 
keurige vakantieverblijven voor gezinnen te ma-
ken. Op dat moment waren ze bezig met het af-
kappen van de vaalgrijze crépie om de mooie gevel 
van ardense natuursteen in zijn oorspronkelijke 
glorie te herstellen. Nette kamers, geriefl ijke keu-
ken, comfortabele badkamer. Toch maar beter even 
aandacht geven als Marcel de werking van de geso-
fi sticeerde douchecel uitlegt… 

Even werd er wat gemord in de rangen van 
onze zeskoppige kroost toen bleek dat zij samen op 
één kamer werden ingekwartierd, maar geen nood: 
aan bedden, matrassen, dekens, knuff elbeesten en 
ander toebehoren geen gebrek. Uiteindelijk bleek 
dat best fun te zijn.

Bij de eerste terreinverkenning vielen het 
voetbalveld en de beestentuin – met ganzen en kip-
pen, schapen en geitjes, ezels en varkens –  meteen 
in de smaak van het jonge volkje. Wij oudjes waren 
dan weer gecharmeerd door het stemmige kapel-
letje.

De eerste dag gingen we al eens op verken-
ning in Couvin, het nabijgelegen centrum, waar 
we in de plaatselijke toeristische dienst meteen in 
keurig Nederlands te woord werden gestaan. En 
ik had amper “Bonjour madame” gezegd… Enfi n, 
gewapend met een stafkaart konden we de explo-
ratie van de omgeving aanvatten.

Even het dorp uit kom je in een uitgestrekt 
bos met een idyllisch kabbelend beekje dat de 
beetje sombere naam “l’Eau Noire” draagt. Ideaal 
trouwens voor mountainbikers (of VTT’ers 
zoals ze die ginder noemen), want overal vind je 
 bewegwijzerde routes. Ook voor wandelaars leuk, 
want gegarandeerd begaanbaar en mooi van omge-
ving. De dynamica van het bos blijkt zich namelijk 
niet zoveel aan te trekken van stafkaarten, zoals 
we ook dit jaar weer mochten ondervinden.

Kinderen en water: een combinatie die het 
altijd doet. U kent dat wel: wat begint als “met 
de laarsjes in het water” eindigt steevast in het 
omgekeerde. Wie neemt er nu ook een handdoek 
mee als hij in het bos gaat wandelen? En toch: wat 
is leuker dan een dam bouwen, een kampioenschap 
steen-op-het-water-stuiteren, of de jacht op het 
meest exotische zoetwatermonster?

Ook leuk waren de contacten met de andere 
bewoners. Al voetballend leerden de kinderen 
wat Frans brabbelen, en ‘s avonds werden de mu-
ziekinstrumenten bovengehaald voor een Waals-
Vlaamse jamsessie. La musique unît les peuples.

Een geslaagde en deugddoende vakantie, dat 
was het zeker. Met dank aan Marcel en Jeaninne, 
en Levensadem.

Leen et Jos, Annelore,
Benedikte, Nathan, Chiara, 

Joachim et Magali.  
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Dag van het leven:  LEVEN(s)KUNST
Kerk onder stroom

De dag voor het leven staat dit jaar in het teken van LEVEN(s)KUNST. 

Je bent van harte welkom op zondag 3 april vanaf 13.30 u op het TPC, 

Groenenborgerlaan 149 te Antwerpen. Je kunt er de aanwezige stands 

bezoeken. Om 14 u start een wandeling doorheen het Openluchtmuseum in 

het Middelheimpark. Onderweg houden we halt bij 6 kunstwerken, telkens 

beluisteren we er een getuigenis over de kracht van het leven. Voor de mensen 

die slecht te been zijn, maar ook bij regenweer, voorzien wij in het TPC een 

bezinning aan de hand van beelden, teksten, gebed en muziek.

Rond 16 u is er de gelegenheid om elkaar bij een drankje te ontmoeten en 

nog een bezoek te brengen aan de stands. De dag wordt om 16.45 u afgesloten 

met een eucharistieviering, voorgegaan door Mgr. Bonny en muzikaal onders-

teund door het Taizékoor van Schoten o.l.v. Werner Van Ackere.

Inschrijven is niet nodig. 

Info: www.leveninovervloed.be

Mars voor het leven: 
  zondag 27 maart 2011 in Brussel
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Zaterdag 20 november, van 10 tot 17u, wa-
ren alle moeders uit Brussel, Vlaams- en Waals-
Brabant welkom in de de Frélaan 204,te Ukkel, 
voor een dagje “winkelen zonder geld”.

Vanaf 9.45u verdrongen enkele koppels 
zich onder een fijne novemberregen al voor de 
deur, vol ongeduld om al het moois te ontdek-
ken op het heringerichte gelijkvloers.  Men 
waande zich in de Nieuwstraat bij het begin van 
de solden!

We hebben al wie 
kwam echt kunnen verwen-
nen. We krijgen immers re-
gelmatig kleding van velen 
onder jullie.  Daarenboven 
beschikken we nu ook 
over onverkochte of te-
ruggebrachte nieuwe 
 kledingstukken van de 
winkels “AS Adventure” 
en “Cora”. Alle kleren wor-
den gesorteerd, nageke-
ken, zo nodig versteld en 
 gerangschikt door vrijwilli-
gers die 2u per week of een 
hele dag per week in ploeg 
komen helpen. 

Dit jaar hebben en-
kele moeders van het Lycée 
Français  deze dienst elke 

week trouw aangeboden. 

Een nieuw initiatief van sommige bedrijven 
is het aanbieden van een dag  vrijwilligerswerk 
aan hun werknemers in de plaats van een dag 
werk. Zo hebben we kennis kunnen maken met 
een ploegje mensen van KPMG. Ze zijn de zak-
ken en dozen speelgoed en kleding ingedoken.  

Goed humeur verzekerd! Ook een gelegenheid 
om Levensadem bekend te maken bij andere 
mensen.  

En een mooie ervaring  voor werknemers 
die nieuwe sociale dimensies ontdekken die ze 
misschien niet eens vermoedden. 

De dag van 20 november zag de kasten van 
de vestiaire leegstromen en de speelgoedkamer 
“geplunderd”. 

In naam van alle kinderen van Levensa-
dem: hartelijk dank aan “Cora” en “AS Adven-
ture”, aan allen die de vestiaire en de speelgoed-
kamer bevoorraden, aan allen die hun tijd geven 
om Levensadem de kans te geven mooie dingen 
te geven en veel vreugde te bezorgen. 

We maken van de gelegenheid gebruik om 
jullie eraan te herinneren dat wij alle kleding van 
0-16 jaar in goede en nette staat aanvaarden, 
 alsook alle babygerief. Dank ook voor  speelgoed, 
in goede staat en afgewassen. Het is een kwestie 
van hygiëne: we zijn ook verantwoordelijk voor 
wie dit speelgoed zal krijgen. 

Alles mag naar de de Frélaan 204, 
1180 Ukkel,. Graag eerste  een seintje:  

         02/375 95 04.
Of naar de Floralaan 6, 2640 Mortsel, 
03 /449 48 26.

KOM KOPEN   
      ZONDER GELD…

VESTIAIRE
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Zoals velen onder jullie al weten, krijgt  
Levensadem geen subsidies en is de werking 
al 23 jaar volledig afhankelijk van giften.

Zoals in elk gezin is het soms moeilijk de 
 eindjes aan elkaar te knopen en de juiste priori-
teiten te vinden voor de uitgaven. 

Maar de gewone lasten dienen betaald  en 
tegelijk   de gezinnen gesteund. Daarbij willen 
we openstaan voor nieuwe uitdagingen zoals het 
uitbouwen van Levensadem in Goma (Congo) . 
 Daarom durven  we jullie opnieuw te zeggen   “Elke 
fi nanciële steun is welkom”. 

Dat kan op verschillende manieren:

U wenst Levensadem te steunen maar 
hoeft geen fi scaal attest: u kan een storting doen 
op het IBAN :BE29 0682 0636 1564 

   BIC: GKCCBEBB

U wenst wel een fi scaal attest: gebruik dan 
het overschrijvingsformulier dat u in dit tijdschrift 
vindt met het nr. van Caritas Secours:  IBAN

BE14 3100 7989 8683 met de vermelding:  
          «wenst project 155 te steunen.» 

Let wel: vanaf januari 2011 is het mini-
mumbedrag om een fi scaal attest te kunnen 
bekomen opgetrokken tot 40 euro per jaar.

U wenst elke maand een bepaald bedrag te 
storten. Dan kunt u gebruik maken van het for-
mulier 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 kinde-
ren, in naam van Levensadem: van harte dank!

FINANCIES

UW HULP…

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 fi scaal attest:  BE29  0682 0636 1564  van Levensadem vzw, De Frélaan 204, 1180  Brussel

O   met fi scaal attest:      BE14 3100 7989 8683  van Caritas secours, Slachthuislaan  28, 1000 Brussel

   in dit geval: mededeling toevoegen: wenst project 155 te steunen
Opgemaakt    te …………………                                                          op (datum) …………………..

Handtekening



Levensadem
J. et V. Verbeiren
F loralaan, 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@souf f ledevie.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.souffl  edevie.be

24 uur/24 uur


