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Intro

2011:

een bewogen jaar!
Lieve lezer
Wanneer u dit nummer leest is 2012 al een heel eind opgeschoten. Toch is het nooit te laat
om elkaar het beste toe te wensen! We doen dat deze keer met de woorden van Moeder Teresa:
“Denk niet dat echte Liefde iets buitengewoon moet zijn. Wat een mens nodig heeft, is
blijven liefhebben.

2011 is al weer voorbij. Het was een
jaar waarin van alles broeide en kiemde,
een beetje een moeilijk jaar ook, maar zeker
vruchtbaar! Het ongeluk dat Jacques en mij
in Goma is overkomen in januari is symbolisch wat dat betreft: het droeg de geboorte
van Levensadem in Congo in zich en nog
andere verrassingen waar we verder in dit
nummer op terugkomen.

De laatste maanden heb ik de jongleerkunst van Jacques kunnen bewonderen: hij
liet alle activiteiten tezelfdertijd draaien
zoals een jongleur zijn borden op hun stok,
liep alle kanten uit om telkens op het juiste
moment overal aan te komen!
Een eerste vrucht was het opstarten
van een afdeling van Levensadem in
Goma (Congo).

Enkele maanden bedrust, gevolgd door
een langzaam herstel, te traag naar mijn
zin en voor mijn temperament van actieve
vrouw, hebben me er nochtans snel toe gebracht op zoek te gaan naar de zin en de betekenis, de vrucht van deze gebeurtenissen.

Wat doet een olielamp branden?
Is dat niet de aanvoer van telkens één
druppeltje olie?
Goede vrienden, wat zijn die kleine
druppeltjes olie?

Het zijn de kleine dingetjes uit het leven van elke dag: vreugde, vrijgevigheid, een goed
woordje, nederigheid en geduld. Heel eenvoudig denken aan de ander, onze manier om stil te
zijn, te luisteren, te kijken en te vergeven, te spreken en te handelen.
Dat zijn de echte druppeltjes Liefde die een heel leven vurig laten branden.
Zoek Jezus dus niet ver weg, Hij is daar niet, Hij is in jou. Onderhoud je lamp goed en je
zal zien.”

Jo en Veva

Zin geven… het leven zelf heeft enkel
de zin die wij eraan geven. Zo ook is het aan
ons een zin te zoeken, te vinden, te krijgen
en te geven aan het lijden dat ons overkomt.
Dat heb ik telkens en telkens opnieuw ervaren tijdens dit lange jaar.
Sinds september heb ik bijna mijn
gewone ritme teruggevonden en probeer ik
stilletjes aan en zo goed mogelijk de opgelopen achterstand in te halen. Ik wil me hier
graag verontschuldigen voor al wie mee
slachtoffer werd van deze situatie omdat
bv. kledingpakketten niet of laat bezorgd
werden, hoewel veel vrijwilligers hun uiterste best hebben gedaan. Hartelijk dank
aan al die vrijwilligers: zonder jullie zou
de vestiaire een grote warboel zijn geworden! Mijn excuses ook voor de vertraging
in het beantwoorden van correspondentie,
voor de bezoeken die werden afgelast, de
diensten die niet goed of minder gecoördineerd verliepen.

De vorming die we in januari dachten
te geven werd uitgesteld tot mei, … een
echt wel vruchtbaar moment voor Levensadem,… tussen Pasen en Pinksteren! Iets wat
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Intro
Pastoor Claude van de parochie van de Zalige Anuarite, waar Levensadem zal starten
in Goma, deed uitroepen: We kunnen niet
zeggen dat de Heer dit ongeluk met opzet
in januari heeft laten gebeuren, maar ik heb
bijna zin het een “gezegend ongeluk” te noemen. Want nu krijgen we deze vorming op
dit moment, in mei, Mariamaand; de liturgische tijd om ons open te stellen voor de
verrijzenis en om ons voor te bereiden op
de komst van de H.Geest! Wat een kracht
om deze liturgische tijd te beleven terwijl
we meteen een concrete toepassing krijgen
doorheen de geboorte van Levensadem in
Goma!...”
Een tweede vrucht is de publicatie
van mijn boek :
“Oser croire à l’impossible”,
dat het avontuur van Levensadem vertelt,
nauw verbonden met het verhaal van ons
gezin. Uitgegeven door FIDELITE, verscheen het boek op … Pinksteren. Het is de
bekroning van het werk van verschillende
jaren waarin ik mij enkele dagen kon vrijmaken om te schrijven.

vieuw
Een derde vrucht ontstond tijdens mijn
herstel, toen ik veel tijd had voor gebed: met
grote vreugde kondigen we de geboorte aan
van een nieuwe, plaatselijke afdeling van
Levensadem in Namen. Caroline en Damien Schwartz vertellen hun verhaal verder
in dit tijdschrift.

onze steungezinnen, waar we verder in dit
tijdschrift op terugkomen.
Wij danken van harte al wie ons geholpen heeft tijdens deze beproeving.

Micheline PHILIPPE.

En stoppen de vruchten dan in 2012?
… Helemaal niet!!
Dit jaar viert “Le Souffle de Vie” zijn
25e verjaardag, en de Vlaamse tak “Levensadem” wordt “meerderjarig” (18
jaar). Dit gaan we met een daverend
feest vieren op 26 mei 2012, Pinksterzaterdag 2012. Iedereen die van dicht
of ver met ons verbonden is, nodigen we
nu al van harte uit in de school “Notre
Dame des Champs” in Ukkel.
Onze oudste zoon Simon heeft zich
bereid verklaard om de organisatie van dit
feest te coördineren en vraagt al wie ideeën
of voorstellen heeft, al wie zin en wat tijd
heeft om mee te werken aan de voorbereiding, om hem te contacteren per telefoon:
0475 65 84 11 of per mail 25ans@souffledevie.be.
Vanuit Vlaanderen kunt u zoals altijd ook terecht
op 03 449 48 26 of per mail op het adres info@
levensadem.be.
In de loop van dit jaar 2012, zouden we
graag naar aanleiding van deze verjaardag
een weekend of een aantal avonden van
vorming en herbronning organiseren, terug
naar de fundamenten van Levensadem.
Het ongeluk van januari 2011 heeft
ons geleerd heel wat te relativeren, om te
beginnen hoe we omgaan met “de tijd”.
Daarnaast heeft het ons ook de gelegenheid gegeven het belang en de waarde van
teamwork te ervaren. Ook al waren Jacques
en ik niet even beschikbaar als anders, Levensadem heeft zijn deuren niet moeten
sluiten! Niemand is onmisbaar en meer dan
ooit hebben we kunnen vaststellen dat we
mogen en kunnen delegeren, dat het goed
is verantwoordelijkheid te delen vooral met

Samen fruitsla maken tijdens het feest van 2010.

Nieuw: de website
Emmanuel-zvzk .be
Levensadem ondersteunt al wie een
kind verwacht, gewenst of ongewenst. Maar
wat als men bij het verwachte en gewenste
kind een ziekte of afwijking detecteert?
Ouders worden, of ze willen of niet,
voor een zware keuze geplaatst: houden ze
het kind of gaan ze voor abortus? Het is een
moeilijke beslissing, die gaat over leven en
dood van een (meestal) gewenst kind. Welke
keuze de ouders ook maken, ze dragen er de
gevolgen van: wie kiest voor abortus krijgt
te maken met rouw en verlies, verdriet en
twijfels. Wie kiest voor het kind, ziet zijn
leven grondig dooreen geschud worden en
krijgt te maken met een heel proces van
aanvaarding en aanpassing aan het zorgenkind dat men verwelkomt.
Het is heel belangrijk dat ouders tijd
krijgen om zich goed te informeren, om na
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te denken, om klaar te zien in hun gevoelens
en om zich na de eerste schok die dit nieuws
sowieso geeft niet te laten overheersen door
angst en onzekerheid.
Dat ze goed ondersteund worden, mensen naast zich hebben die hen met raad en
daad bijstaan.
Dat ze contact kunnen hebben met
«lotgenoten»: gezinnen met een kind met
een zelfde handicap of ziekte, zodat ze een
realistisch idee krijgen van wat hen mogelijk
te wachten staat.
Dat ze de weg naar de gepaste hulpverlening vinden en dat ze, indien zij kiezen
voor abortus, ondersteund en geholpen
worden om dit verlies te verwerken.
Ook in deze problematiek kunnen
ouders concrete hulp en ondersteuning
krijgen, op lange termijn. Levensadem
Vlaanderen werkt hiervoor nu samen met
Emmanuël-zwanger van een zorgenkind,
een groep bewogen mensen die elkaar vonden in de vroegere vzw Emmanuel-Adoptie.
Neem beslist een kijkje op de website:
www.emmanuel-zvzk.be
Dag lieve lezer,

EMMANUËL

ZVZK
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Een nieuwe antenne van
Levensadem in Namen!
Wij zijn Caroline en Damien, 12 jaar getrouwd, en ouders van 4 kinderen, tussen 11 jaar
en 6 maand.
Ongeveer 7 jaar geleden hebben Jacques en
Micheline ons gevraagd om steungezin te worden.
Zo hebben we Levensadem leren kennen.
Tijdens de maand juni van vorig jaar belden
Jacques en Micheline ons op met de vraag of we
elkaar eens konden ontmoeten. We vroegen ons af
wat de reden kon zijn van hun bezoek. We ontvingen hen heel eenvoudig bij ons thuis en tot onze
grote verbazing vroegen ze ons of we.. ons niet geroepen voelden om verantwoordelijken te worden
voor Levensadem in Namen.
Een diepe vreugde en een groot enthousiasme
vervulden ons, maar we wilden niets overhaasten!
Laten we met de voeten op de grond blijven! Zijn
wij in staat om zo’n opdracht te vervullen? Is dat
de plaats waar we het nuttigst zijn? Is dat de weg
waartoe ons gezin wordt uitgenodigd?
Eén zekerheid hebben we: Caroline had er al
aan gedacht van werk te veranderen, zonder goed
te weten wat ze zou gaan doen. 12 jaar dienst op
een palliatieve afdeling… welk werk is even rijk
aan ontmoeting, intensiteit en diepte?
Ons jongste dochtertje, toen 2 maand oud,
is niet ingeschreven in de crèche…. We zijn “vergeten” de inschrijving te bevestigen. Zou het zijn
omdat Caroline thuis zal blijven werken?
Tijdens de zomervakantie nemen we de tijd
om samen te praten en leggen alles in de handen
van Degene die ons lijkt te roepen. We lezen het
boek van Micheline over de geschiedenis van Levensadem. We vinden er een spirit die ons raakt
(dat moeten we toegeven) of waar we ons in terug-

vinden in verschillende opzichten.
Jacques en Micheline raden ons aan om de
brief aan de Romeinen (12,9-19) te lezen. We beseffen dat het juist deze lezing is die we gekozen
hebben voor onze huwelijksviering! Een heel programma dat nu anders klinkt in ons hart, nu we de
tekst beter begrijpen. Op het einde van de vakantie krijgen we nog 2 vragen om ons met ons gezin
te engageren. Dit bevestigt dat het tijd is om een
beslissing te nemen. Met een vreugdevol en vredig
hart hebben we “ja” geantwoord op de vraag van
Levensadem, langs Jacques en Micheline.
Nog maar pas hebben we onze vrienden en familie over onze beslissing verteld en reeds worden
er kleren, speelgoed en babygerief gebracht. Alles
vindt een plaatsje in een hoek van het huis. Ook
hebben enkele moeders zich al aangeboden om te
bidden indien nodig. Bemoedigend!

Op dit ogenblik krijgen we vorming en ontdekken we de pracht van het enorme werk dat al 20
jaar is verzet. We zijn getroffen door de hoop, de
vriendelijkheid en het vertrouwen door Levensadem betoond. We voelen ons heel klein tegenover
de taak en tegelijkertijd vol vertrouwen in wat op
onze weg zal worden gezet.
Hartelijke groet

Caroline en Damien
Contact:
Caroline en Damien Schwartz
Rue de la Chapelle 26
5000 Namur

081/734.666
namur@souffledevie.be
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Bindteken tussen hulp en relatie:

de steungezinnen van Levensadem
Wanneer we in de sociale kaart zien
wat er in ons land allemaal bestaat aan initiatieven, verenigingen, hulporganisaties…
kunnen we alleen maar blij zijn: in principe
kan elke nood die je je maar kan voorstellen
gelenigd worden. Niet te geloven en toch …
stellen we ons tegelijk vragen! Hoe komt het
dat er in onze maatschappij toch nog zoveel
innerlijke en uiterlijke miserie bestaat, zoveel verscheurdheid en destructieve eenzaamheid?
Ik heb daarnet het woord “lenigen” gebruikt, dat eigenlijk betekent “verzachten, verlichten”, dus op een onvolledige en voorlopige
manier. Een lapsus? Of is het een realiteit die
verborgen blijft door de overvloed aan sociale
goederen maar ook door onze huidige mentaliteit?...
“We weten dat onze maatschappij een nulri
sico wil met een “principe van voorzichtigheid”,
verheven tot de rang van “waarde”. (…) ja, het is
de tijdsgeest; de filantropen uit het begin van de
20e eeuw hebben plaatsgemaakt voor zogenaamd
redelijke mensen die een eind willen maken aan
het onvoorziene, het toeval, de tragiek van het
bestaan; alles moet voorzien, gemanaged, ge
controleerd, bewaakt worden.”
( Dr Fernand Rihoux, tijdschrift Similes, nr 64)

Die veelzijdige en wijd verspreide sociale
hulpvoorzieningen zijn een troef van onze
maatschappij en toch is er een enorm gebrek
aan “cement”, aan een bindmiddel dat nodig is
om al die hulpvoorzieningen echt efficiënt te
maken. Het is soms als een muur met los op
elkaar gestapelde stenen: bij de minste schok
stort alles ineen.
Ik zie ook het beeld voor me van een
prachtige doos vol kleurpotloden, waar elk
kind van droomt. Maar om ze te kunnen gebruiken heb je een steun nodig: een blad, een

schrift, een oppervlak. Je hebt ook verbeelding
nodig om hand en potlood aan het werk te zetten. Anders blijft de doos onaangeroerd en het
blad maagdelijk wit, wat toch niet de bedoeling
is!
Toen Jacques en ik de roep hoorden om zo
efficiënt mogelijk hulp te bieden aan gezinnen
in moeilijkheden omwille van het verwachten
van een kind, gewenst of niet, levend of gestorven in de baarmoeder door abortus of miskraam, werden we er ons heel snel bewust van
dat er achter de moeilijkheden op materieel,
medisch, sociaal, psychologisch of spiritueel
gebied die de mensen ons beschrijven, bijna altijd nog een andere nood aanwezig is.
Deze nood is de eenzaamheid of het gevoel
van eenzaamheid, dat de efficiënte werking
van alle hulp vanwege de sociale voorzieningen ernstig belemmert. Zelfs de meest gesofisticeerde GSM kan dit gevoel van eenzaamheid
niet verdrijven.
Van in het begin van Levensadem dachten
we eraan om aan de mensen die beroep deden
op Levensadem, zowel tijdens een zwanger
chap als na een miskraam of abortus, de steun
aan te bieden van een ander gezin, dat gewoon
mee op weg gaat in wat ze op dat moment meemaken, heel eenvoudig, als vrienden.
Het concept “gezin” is trouwens ook in
volle evolutie in onze huidige maatschappij.
En elke evolutie maakt haar eigen brokstukken. Het steun- of peetgezin, beweegt zich
dichtbij het ondersteunde gezin, maar op de
tweede rij; het is een nabijheid zonder versmelting, die aan het andere gezin de kans
geeft zich te vormen of te hervormen binnen
zijn eigen realiteit: als eenoudergezin, gezin in
wording, opnieuw samengesteld gezin … want
het is toch wel door de komst van een kind dat
men “gezin” wordt.

“ Ik heet Christelle, en ben op 22 januari
2011 bevallen van een pracht van een baby,
Noah.
Dankzij Levensadem heb ik besloten hem te hou
den en dat is het mooiste dat mij ooit in mijn le
ven is overkomen.
In het begin dacht ik het niet aan te kunnen,
want ik ben alleenstaande moeder. Daarbij nam
ik in het begin van mijn zwangerschap medicatie
om mijn angsten te verminderen. Tenslotte was
mijn inkomen te laag om voor een kind te kunnen
zorgen. Dat waren voor mij ernstige hindernis
sen om het kind te houden. Diep in mij wilde ik
het wel, maar ik was bang voor alles.
Toen ik dan toch besloten had het te hou
den, heb ik het aan mijn moeder verteld. Ze was
tegen mijn beslissing omdat de vader heroïne
verslaafd was en omdat ik medicatie nam die de
gezondheid van mijn kind kon schaden.
Natuurlijk argumenteerde ik dat ik lang
zaamaan onder medische begeleiding mijn pillen
afbouwde en dat ik uiteindelijk niets meer zou
nemen.
Maar het maakte allemaal niets uit. Ze
bleef tegen mijn beslissing en heeft gedurende
maanden niet tegen me gesproken.
Ik voelde me heel alleen toen en ik klampte
me vast aan de argumenten die Ghislaine en
Charles van Levensadem me aanreikten. Ze ga
ven me opnieuw vertrouwen en bemoedigden me
in mijn verlangen het kind te houden.
Ten prooi aan twijfels en angsten, heb ik ge
vochten tussen leven en dood. In die strijd heb ik
langzaam de dood vervangen door het leven. Ik
besloot te vechten voor mijn kind.
Toen dacht ik aan het psychiatrisch dagcen
trum waar ik een paar jaar tevoren had verbleven
en waar ik me goed gevoeld had. Dat centrum zou
me zeker helpen om me ook nu weer beter te voe
len en te genezen van mijn depressie.

Ik ging er dus na enkele weken zwangerschap
naartoe om steun. Mijn zwangerschap verliep
rustig want ik had alle middelen in handen om te
slagen en dus vooruit te gaan.
Om echt alle troeven in handen te hebben,
heb ik stilaan een netwerk uitgebouwd dat me on
dersteunt in mijn moederschap.
Ik doe nog steeds beroep
op het netwerk dat bestaat uit
professionelen uit de gezond
heidszorg, uit familie en goede
vrienden. Wanneer ik herval,
doe ik een beroep op iemand om
me te helpen weer op te staan.
Nadien is de relatie met
mijn moeder verbeterd en har
monieuzer geworden. Ik was
heel blij dat ze bij mij was tij
dens de bevalling. Vandaag
vindt ze het prachtig dat haar
dochter gelukkig is met een pracht van een zoontje.
Ze aanbidt haar kleinzoon.
Ik heb vertrouwen in het leven want ik weet
dat Noah mij veel geluk zal brengen en dat we sa
men aan dat geluk gaan bouwen.
Hartelijk dank aan Levensadem, dat mij veel
steun heeft gegeven, materiële hulp en een steun
gezin. Ik weet dat ik met hen altijd goede banden
kan hebben.”
Het steungezin komt dus zelf ook het gevoel van eenzaamheid “verzachten”, en vult
aan waar sociale diensten de materiële, sociale,
medische en andere moeilijkheden “verzachten”. Het steungezin is als het cement dat de
bakstenen aan elkaar metst, of zoals de beweging die het kind toelaat een blad te vinden,
de verbeelding en de verborgen energie om die
prachtige kleurdoos te gebruiken.
De meest efficiënte hulp die Levensadem
kan bieden bestaat uit het samenbrengen van
aan de ene kant de vriendschappelijke relatie,
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zonder beperking in de tijd (zegt men soms dat
men vrienden blijft voor 6 maanden?...) met
een steungezin en aan de andere kant de gepaste hulp van de sociale en materiële diensten
die ons rijke landje aanbiedt.

haar vrolijkheid en dynamisme.

Vriendschap evolueert met de tijd. Een
van de vruchten van zo’n relatie is dat je kan
gaan samen zitten om op het juiste ogenblik
het juiste middel te gebruiken.

Ik ben ook heel goed opgevolgd door de dok
ter van het ziekenhuis die zelf ook zwanger was.
Ze heeft me bemoedigd en ondersteund in alle
stappen die ik moest ondernemen, vooral in de pe

foto genomen tijdens het feest van Levensadem in 2009

Ik heb rustig kunnen bevallen terwijl ik
korte tijd ervoor nog zo gestresseerd en ongerust
was over de toekomst.

Kadima en haar dochtertje Malaika

Ik ben dan 7 maand zwanger. Tijdens de
consultaties in het ziekenhuis vertelt een sociaal
assistente mij over Levensadem. Charles en Ghis
laine ontvangen mij bij hen thuis en ik leg hun
mijn situatie uit. Ze hebben me nieuwe hoop gege
ven toen ze me een steungezin voorstelden. Doro
thée is mijn meter geworden. Deze vrouw was er
voor mij en mijn dochter, ze heeft mij op psycholo
gisch gebied veel geholpen. Zonder haar steun zou
ik mij nog altijd verloren voelen. En bovendien heb
ik dankzij haar een plek gevonden bij de zusters
van Moeder Theresa.
Ik was toen 8 maand zwanger. Ze hebben me
heel warm onthaald en ik heb me meteen heel goed
gevoeld. Zuster Albertine heeft me onder haar
hoede genomen en was vol zorg voor mij. Ze bracht
me elke dag fruit en ook en vooral haar glimlach,

We zijn ook heel blij te zien dat Kadima een
duidelijk project heeft: een opleiding volgen om
werk te kunnen vinden en een woning voor haar

Kadima en haar dochtertje Malaika

riode dat ik een woonplaats zocht.
“December 2010: mijn familie vertelt me
dat ik hun woning moet verlaten. Ik heb eerst bij
vrienden gelogeerd, maar in januari 2011 bevind
ik me in Samu social (opvang voor daklozen in
Brussel, nvdr).

vonden Kadima heel moedig terwijl ze een oplos
sing zocht om te wonen. Ze hield ons regelmatig
op de hoogte van haar verschillende pogingen. We
waren heel opgelucht toen we hoorden dat ze met
Malaika terecht kon bij de zusters van Moeder
Theresa.

Dankzij God is alles in orde gekomen. Mijn
papieren en die van mijn dochter zijn geregulari
seerd. Ik verblijf nog steeds bij de zusters.
Mijn volgend project is een opleiding te vol
gen en een woning te vinden. Alles kan verande
ren als de situatie moeilijk is, je moet altijd blijven
hopen!

Ik wil een welgemeend “dankjewel “ zeg
gen aan Levensadem, aan Dorothée en haar
gezin, aan alle zusters van dit huis, aan mijn
dokter en de paar vrienden die me hebben
gesteund”

Kadima
Getuigenis van Dorothée:

Mijn man en ik hebben Kadima leren ken
nen in januari. We hebben getracht haar zo goed
mogelijk te ondersteunen in die zware periode. We

en haar dochter. We zullen er zijn wanneer het
moment gekomen is dat haar leven een nieuwe
wending neemt.
We willen ook zuster Albertina danken die
Kadima zo lief heeft verwelkomd. “
Ik zou zeggen dat één van de troeven
om steungezin te worden heel eenvoudig is
… een hart hebben voor de ander! Dat veronderstelt een elementair gezond verstand
dat je niet krijgt door universitaire studies
te doen en dat voor iedereen bereikbaar is:
we moeten niet denken dat wij de “redder”
zullen zijn, niet denken dat we onmisbaar
zijn, maar gewoon… de ander graag zien
zoals hij of zij is, en niet leven of handelen in
haar of zijn plaats of het alleen willen doen.
Steungezin zijn is gewoon een menselijk
gezicht geven aan de “technische” hulpverlening; het is solidariteit concreet maken,
het is in de loop van de tijd een stevig stuk
vriendschap weven, een duurzaam weefsel
waar de sociale hulp een stevige bedding
vindt wanneer ze nodig is.

Dikwijls vertellen steungezinnen ons
hoe veel vreugde ze putten uit die relatie van
vriendschap, hoe een peterschap dikwijls
uitg roeit tot een wederzijdse en belangeloze
relatie, waarin men evenveel geeft als krijgt,
hoe ze aangenaam verrast worden dat hun
aanvankelijke vrees voor het engagement ver
overschat was.

Dialoog, feest levensadem 2010

Zonder steungezinnen zou Levensadem niet zijn wat het is.
De naam zegt het zelf: meer dan
een “sociale dienst klaar voor consumptie” is Levensadem: een geest om van
te leven, discreet als een ademtocht,
efficiënt in het brengen van leven.
Het is als “ademen”, een voortdurend heen en weer bewegen, van de een
naar de ander, zonder zich op te dringen, een dagelijkse beleving.

Wil je meer weten over steungezinnen: neem contact op met
één van de vier antennes van Levensadem.
Micheline Philippe
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OP WEG NAAR GOMA
GOMA!... deze vier letters roepen in mij een
waaier aan sensaties en beelden op in de tinten van
een regenboog - meteen ook een knipoog naar ons
zoontje Yannick, uit Congo afkomstig. Veertien
jaar geleden is hij aan aids gestorven. Hij tekende
zo graag regenbogen!
Midden in die overvloed aan ervaringen valt
mij één woord speciaal te binnen: “onvoorzien”
. Men spreekt dikwijls over het “onvoorziene van
God”, helemaal het tegenovergestelde van Voorzienigheid! Misschien kunnen we daardoor wat we
niet verwachtten op een nieuwe manier ontvangen. En dat is wel een zeer essentiële houding om
in het mysterie van de Verrijzenis te kunnen binnentreden!
Jacques en ik vertrokken met in onze bagage
de volledige goed voorbereide vorming voor de begeleiders van een Emmaüsweg (spirituele begeleiding na een abortus of miskraam) . Het was januari
2011. Het aantal miskramen en abortussen ligt er
veel hoger dan bij ons. Het leek ons dus logisch
daarmee te beginnen. De paar korte contacten
voor het ongeluk op de derde dag van ons verblijf
hadden ons snel aangetoond dat we ons moesten
aanpassen aan een heel andere vraag.
En zo keerden we in mei terug naar Goma,
met een heel nieuwe onuitgegeven vorming over
de grondslagen zelf van Levensadem en zijn organisatie.
In België hebben we deze vorming nooit gegeven, heel eenvoudig omdat het ons nooit werd
gevraagd! Ze maakte praktisch deel uit van onze
“fabrieksgeheimen”, stilletjes bewaard in het hart
van Jacques en van mij, gedeeltelijk doorgegeven
aan de verantwoordelijken van de antennes. Maar
ze was nooit gestructureerd noch uitgewerkt zoals
de vorming die we in Goma hebben gegeven.
Daar hebben we mensen ontmoet die “hongerden” naar vorming, die zonder aarzelen elke dag
anderhalf uur cursus volgden na het werk en vóór
de huishoudelijke taken van de avond, bij het vallen van de nacht rond 18u.

De vorming werd gegeven in een grote zaal
van een school in de parochie “Zalige Anuarite” en
werd gevolgd door 80 leken uit die parochie en enkele parochianen van de kathedraal en van de kerk
van “de H.Geest”. In Congo ankert Levensadem dus
in de Kerk, die krachtig, dynamisch en evenwichtig
gedragen wordt door het volk. In ruil zorgt de Kerk
voor een stevige structuur daar waar de staat volledig in gebreke blijft. Elk onderricht werd in het
Swahili vertaald door Prosper, een geëngageerde
leek en vader van een groot gezin. We namen wat
ontspanning op zaterdag om er de zondagnamiddag weer helemaal in te vliegen

Tijdens deze periode van ongeveer 2 weken, werd
ook de eerste eucharistie voor al wie één of meer kinderen verloor tijdens de zwangerschap georganiseerd.
Er waren geen affiches, geen flyers, geen mails en toch
waren 10 dagen voldoende om de viering bekend te
maken! Ongeveer 800 personen kwamen er naartoe.
Per familie hadden ze één kaars meegebracht om de
vele kinderen die voor hun geboorte gestorven waren
te symboliseren.
“Hier kent elk gezin deze realiteit” zei Laurent ons.
Laurent is de verantwoordelijke voor de gezinspastoraal van de parochie “Zalige Anuarite”. Zonder aarzelen nam hij het woord op het einde van de eucharistie
om te vertellen over wat ze in hun gezin hebben meegemaakt; de weg die zijn vrouw en hij hebben afgelegd
met twee van hun dochters, allebei tieners en zwanger: een moeilijke, pijnlijke weg, maar ook zo vol hoop.

rent kan gerust stellen: “Moeder en kind stellen het
goed nu”, zegt hij niet zonder trots. “ Ik heb juist een
keizersnede gedaan, een beslissing die ik alleen heb
moeten nemen in afwezigheid van de gynaecoloog.
We mochten niet langer wachten. Het gebeurde net op
tijd!”
Tijdens de eucharistie voor al wie één of meer
kindjes verloor tijdens de zwangerschap, nam Jacques
het woord.
Het waren heilzame woorden voor zoveel
vrouwen die in Congo worden verstoten omdat ze geen

Het is ook Laurent die op het einde van een sessie me een gebedsintentie in het oor fluisterde:
Mama x is in het hospitaal sinds gisteren. De beval
ling blijft te lang uit. De baby zakt niet en haar gynaecoloog
is naar Kigali vertrokken.
Hij benadrukte zijn woorden met een intense
blik waaruit zijn betrokkenheid bij die dringende situatie sprak. En hij wachtte op mijn reactie.
Denk je dat ze ons binnenlaten in de verloskamer? Al
was het maar om…
-We gaan!
Ik kreeg geen tijd om mijn voorstel uit te spreken, Laurent verwachtte enkel dat! In volle spitsuur, in
het donker van de nacht doorkruisten we de hele stad.
In de stilte van ons hart, te midden van het lawaai van
de claxons, muziek van de winkels, het geschreeuw
en het geraas van de motortaxi’s baden we elk… “Vader als het kan, neem deze beker van mij weg!... (Luc
22,42). Elk van ons kende het risico van een dergelijke
situatie, jammer genoeg al te frequent in Congo, het risico op de dood of ten minste op een zware handicap.
Elk van ons probeerde “stil te worden en zijn ziel tot
rust te brengen, als een kind op de arm van zijn moeder” (psalm 131).
In de arbeidskamer vlak naast de verloskamer
komen we een heel jonge dokter tegen die al snel Lau-

kinderen kunnen krijgen, omdat ze telkens weer een
miskraam hebben. Deze vrouwen worden beschouwd
als slachtoffers van hekserij.
Zijn woorden hebben heel veel diepe vragen opgeroepen, hebben mensen ernstig doen nadenken en
heel veel hoop opgewekt.
In het boek Genesis(1,28) zegt God na zijn schep
pingswerk tot de man en de vrouw: “Wees vruchtbaar en
vermenigvuldig u”.
Hij heeft niet gezegd: “Ik” zal u doen groeien en “Ik”
zal u vermenigvuldigen. God heeft niet het besluit geno
men om voor eens en altijd de absolute Meester te zijn van
de gebeurtenissen, de geboortes, het sterven. God beslist
niet op voorhand wie een kind zal kunnen krijgen en wie
niet.
Hij heeft aan de mens het prachtige geschenk van de
vrijheid gegeven en zo is Hij helemaal afhankelijk gewor
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Goma
den van de mens om een nieuw wezen te scheppen. Samen
met de man en de vrouw is God mede-schepper van een
kind.
De enige oorzaak voor een natuurlijke zwangerschap
(met uitzondering van in vitro bevruchting) is de seksuele
gemeenschap van een man en een vrouw; in liefde of in
geweld, in aanwezigheid van God en zonder dat Hij kan
tussenkomen.
Maar vanaf de conceptie blaast God het kind in wor
ding een ziel in, voor de Eeuwigheid, over de aardse dood
heen.

emmausweg
Ze deed haar laatste maand stage, het einde van
de opleiding. Ze zou dan een naaimachine krijgen en
een schaar om dan ofwel in een bestaand atelier te
komen werken, of als zelfstandige. In Congo bestaat
geen BTW of andere regels die het vinden van werk
voor Furaha zouden bemoeilijken. Ze kijkt dus sereen
de toekomst tegemoet.
Wat een contrast met de moedeloze vrouw
die we in 2010 hadden ontmoet, zwanger van haar
tweede en werkelijk met de rug tegen de muur! Een
jaar na onze eerste ontmoeting toonde ze ons heel
fier een paar van haar werkstukken: jurkjes voor haar
dochtertje Joséphine, kleren voor haarzelf.

En zoals ouders een geschenk van hun kinderen niet
afnemen, neemt God het leven van iemand niet terug. God
wil het lijden en de dood niet.
Als een kind sterft in de baarmoeder is dat het gevolg
van een ongeluk: een ziekte, een misvorming, een handicap,
of de dood door abortus, veroorzaakt door een mens.
Als wij veel lijden, staat God aan onze zijde, Hij lijdt
met ons, huilt met ons.

Een vrouw die verschillende miskramen heeft, is
geen steriele vrouw, want ze bevalt elke keer van een kind
voor de Eeuwigheid. Ze is dus wel een vruchtbare vrouw.

Ze kan dus een kinderrijk gezin hebben, met een
naam voor elk kind, of het nu wel of niet op aarde leeft”.
De vrije zaterdag gaf ons de kans Furaha te gaan
bezoeken, de allereerste “moeder van Levensadem” in
Goma, die opgenomen werd bij haar tante in Birere,
de armste wijk van de stad. Furaha straalde. Haar kinderen maakten het goed en het belangrijkste: ze was
bijna aan het eind van een vorming voor naaister; een
vorming die we haar hadden aangeraden om werk te
kunnen vinden en haar gezin te onderhouden.

Ik ben heel blij jullie mijn verhaal te kunnen ver
tellen.
Mijn naam is Carole en ik ben de moeder van 2
meisjes van 7 en 3,5. Tussen mijn 2 dochters ben ik nog
eens zwanger geweest. De zwangerschap is “geëindigd”
zoals ze dat zeggen in het ziekenhuis toen ik bijna 4
maand ver was. Ik heb het er natuurlijk zeer moeilijk
mee gehad, temeer omdat deze zwangerschap heel
gewenst was, zowel door mij als door mijn man Phi
lippe. Toen ik ontdekte dat ik zwanger was, was ik zo
gelukkig dat ik het over de daken wou uitschreeuwen al
direct toen ik het resultaat van de zwangerschapstest
zag. Maar mijn familie raadde me dat af; het was beter
te wachten tot de eerste afspraak met de dokter, von
den ze.
Die afspraak was een week later. Maar daarna
vroeg iedereen me nog te zwijgen tot na het eerste
trimester. Dat was heel moeilijk, temeer omdat we de
zwangerschap van onze eerste dochter ontdekten tij
dens onze wittebroodsweken, 10 dagen na ons huwe
lijk. We waren toen zo fier dat we al onze vrienden en
familie wilden vertellen dat we vader en
moeder zouden worden…

Wanneer iemand sterft, verwelkomt God de ziel van
die persoon, van dat kind, bewust als Vader, met het hart
van een Vader, voor de Eeuwigheid.

Een vrouw is moeder van evenveel kinderen als er
gestorven zijn door miskraam of abortus.

Benjamin maakt deel
uit van ons leven

Fouraha toont ons haar werk

Er bestaat een band
tussen Goma en ons. Als ik naar de hemel kijk, denk
ik een stukje van een regenboog te zien, opgehangen aan de draad van de gemeenschap van de heiligen! Een heerlijke samenloop van omstandigheden:
Jacques en ik, geroepen om Levensadem te stichten
in het land van herkomst van Yannick?...
(Yannick is het pleegzoontje van Jacques en Micheline, gestorven in 2003 ??? aan de gevolgen van
Aids, nvdr)

Micheline en Jacques

Ik heb toch geluis
terd naar de raad van mijn
omgeving en heb er rondom
mij niet over gesproken. Heel
weinig mensen wisten dus dat ik
zwanger was.
Ik herinner me de dag dat mijn man zin had om
het nieuws te vertellen aan zijn vrienden die bij ons
op bezoek waren… maar ik heb hem tegengehouden en
gevraagd nog een beetje te wachten. Zelfs mijn beste
vriendinnen wisten van niets en natuurlijk kon je het
ook nog niet aan mij zien.
Maar op een dag voelde ik dat er iets mis was: ik
had heel veel pijn in de onderbuik en verloor bloed. Ik

heb mijn man geroepen en we zijn naar het ziekenhuis
gegaan. Terwijl hij nog een plaats zocht op de parking
was ik al onderzocht door de gynaecoloog van wacht.
Toen mijn man bij me kwam, moest hij horen dat de
baby er niet meer was.
We bleven daar staan, terneergeslagen, niet in
staat te bewegen.
We zijn naar huis gegaan en ik heb aan de mees
ten van mijn kennissen moeten vertellen dat ik net een
miskraam had gehad.
Maar tot mijn grote verbazing begonnen de
mensen te vragen of ik dus zwanger was geweest…
en sinds wanneer, en sommigen verweten me zelfs een
kleine stiekemerd te zijn omdat ik hen niets verteld
had over mijn zwangerschap.
Toen heb ik gevoeld hoezeer dat “verzwijgen van
de zwangerschap” onjuist was. Ik had zoveel pijn dat ik
besloot er niet meer over te praten. De reactie van de
mensen was moeilijk te verdragen.
Twee jaar later had ik nog
altijd veel verdriet. Ik heb dan
besloten een Emmaüsweg te
volgen samen met Jacques
en Micheline Philippe. Ik
moet toegeven dat, sinds we
aan die weg zijn begonnen, ik be
paalde dingen die ik tevoren niet kon be
grijpen of aanvaarden, beter begrijp. Ik geef nu een
betekenis aan deze zwangerschap, durf er ook een zin
aan geven; ook durf ik mijn kind nu bij zijn naam noe
men: Benjamin. Mijn baby heet Benjamin.
Vandaag maakt Benjamin deel uit van ons gezin
en we weten dat hij er is. Hij is onze zoon en de broer
van zijn zusjes. Zijn korte leven in mijn buik geeft hem
een plaats in ons leven. Wat mij betreft: ik heb 3 baby’s
gehad.
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emmausweg

Getuigenis

Indien ik het zou moeten overdoen denk ik dat ik
mijn zwangerschap over de daken zou uitschreeuwen,
zo gauw ik het weet. Ik zou aan al mijn familieleden
vragen hem bij zijn naam te noemen, zodat de hele we
reld hem zou kennen.

Vandaag heeft deze zwangerschap mij geleerd
dat we maar heel kleine mensen zijn tegenover de on
metelijkheid van het leven. Ik bedank ook mijn baby
voor al wat ik beleef en heb beleefd sinds zijn doortocht
in mijn leven.

Want wie zijn wij? Denken we echt dat we din
gen kunnen veranderen door te zwijgen of te praten?
Ik had over hem moeten praten met mijn omgeving. Ik
had hem een meter en een peter moeten geven. Ik had
mijn buik moeten vasthouden, strelen en samen met
mijn baby leven als een moeder met haar kind.

Dat heb ik ervaren met de zwangerschap van een
vriendin. Zo gauw ze de uitslag van de test kende heeft
ze besloten alles met ons te delen. Vandaag is Chloé
geboren en ik heb de indruk dat ze altijd al deel heeft
uitgemaakt van ons leven. “

Carole

OOngewenst geboren,
maar geliefd door God
Men heeft me uitgenodigd om mijn
verhaal te vertellen, een verhaal van vallen,
diep vallen, en de moed scheppen om op te
staan. Die moed komt zeker niet uit mezelf.
Het is een verhaal van stap voor stap in
moeilijke momenten zien dat juist die momenten geleid worden door God. En dat Hij
dat doet op een heel persoonlijke manier
waarbij Hij mijn eigenheid, mijn kunnen,
maar ook mijn beperkingen respecteert. En
dat verhaal eindigt niet zoals de sprookjes
in een happy end, maar wel met een nieuwe
kijk van binnen uit.
Ik was een actieve, rebelse, gezonde tiener. Angst
stond niet in mijn woordenschat. De dood evenmin. Ik
leerde vlot en wou het liefst arts of verpleegster wor
den. Het leven lachte me toe.
Tot op dat ene dramatische moment dat mijn va
der ziek werd in Italië en na zijn repatriëring in het
ziekenhuis overleed. Plots, zonder aankondiging, zon
der afscheid. Juist op het moment dat ik mijn studies
van verpleegkunde aanvatte. Mijn grootmoeder stierf
1 maand later, mijn grootvader 1 jaar later.
Ik stond helemaal alleen op de wereld. En mijn

moeder dan? Dat bleek voor mij nog het grootste
probleem te zijn. Ik voelde dat ze me helemaal afstootte, maar wist niet waarom. In feite heb ik nooit
een sterke band met mijn moeder gehad. Als kind
noemde ik haar “ijzig”. Op delicate momenten was ze
er nooit. Mijn vader was er, mijn grootmoeder was er
om uitleg te geven, om me te troosten en om samen met
mij blij te zijn.
Tot… mijn tante me het verhaal vertelde: een
waarheid die me heel diep verscheurde. Mijn moeder
was onverwacht zwanger van mij. Ze heeft erover ge
dacht me te aborteren, maar mijn grootmoeder was
diepgelovig. Om het kind toch te houden, heeft ze als

het ware mijn moeder omgekocht. Mijn grootouders
waren boeren die geen honger hadden geleden tijdens
de oorlogsjaren. Mijn moeder wel. Ze was een kind
van een arbeidersgezin uit de stad. Lekker eten, een
woning, nieuwe kleren, … dat kende ze allemaal niet.
Ze kon van dit alles genieten als ze maar het kind
hield. … Daarom trouwde ze toch met mijn vader en
kwam inwonen bij mijn grootouders op de boerderij.
Toen ik werd geboren, was het vooral mijn grootmoe
der die me opvoedde. Mijn moeder voelde zich be
drogen, ze wou een ander kind, een kind alleen van
zichzelf. Toen werd mijn broer geboren.
Bij het overlijden van mijn vader en grootmoe
der barstte het ettergezwel open. Zonder enige aan
leiding zei ze op een dag nadat ze een nieuwe vriend
had leren kennen: “Jij bent mijn dochter niet meer.
Voor mij ben je dood”. Ik noem het nu een “late abor
tus”…Ze wilde het verleden vergeten…
Ik stortte in, alles was één en al chaos. Elk
spoor van veiligheid, vertrouwen in het leven was
weg. Ik stond oog in oog met de dood. Veel gestelde
levensvragen doken op. Waarom ik? Waarom liet God
zoiets toe, die lieve God uit mijn kinderjaren? Waar
was Hij? Hij liet mij in de steek. Ik was een mislukt
kind.
Ik moest mijn studies van verpleegkunde stop
zetten toen ik ook nog tijdens mijn stages met ster
vende mensen geconfronteerd werd. Ik had lijken
genoeg gezien. Mijn draagkracht was op. Mijn eigen
eenzaamheid, het gevoel geen plaats te hebben op
deze wereld duwde mij de afgrond in.
Het werd een jaar van innerlijke strijd: Kies ik
nog voor het leven of niet? Ikzelf koos voor de dood,
ik wou mijn vader volgen. Na de doodsverklaring van
mijn moeder had mijn leven totaal geen zin meer.
Toch was juist in die harde strijd God aanwezig…
Uiteindelijk koos ik toch voor het leven. Ik begon
weer te studeren, nu voor lerares wetenschappenaardrijkskunde-godsdienst.
Het was nu mijn droom om in het onderwijs
terecht te komen. Maar door omstandigheden werd
ik gedwongen om alleen te gaan wonen en had ik een
vast inkomen nodig. Zo heb ik een tiental jaren bij

een bank gewerkt.
Onze kinderen werden geboren, maar ze waren
nogal labiel van gezondheid: R. een wiegendoodpa
tiëntje, T. op 7 maanden een coma ten gevolge van
een virus uit de darmen dat in de bloedbaan terecht
gekomen was. Ik kon mijn opleiding van verpleegkun
dige, met veel verdriet gestopt, toch voor een deel thuis
gebruiken. Ik besliste thuis te blijven bij de kinderen.
Het was de tweede keer in mijn leven dat ik de dood
en het leven van heel dichtbij heb mogen ervaren, het
vechten voor het leven. Mijn vader heeft het spijtig
genoeg niet gehaald. Mijn kinderen wel! Mijn moeder
kon haar liefde voor mij niet tonen, ik wel voor mijn
eigen kinderen. Ik kreeg doorheen het leven zelf de tijd
en het antwoord om dieper te genezen van die diepe
kwetsuren die het leven zelf had toegebracht. Mijn er
varing was dat het leven zelf oplossingen biedt, als je
maar voor het leven blijft kiezen!
Ook mocht ik ontdekken dat ik steeds de juiste mensen
op het juiste moment heb ontmoet.
Juist in een periode van diepe twijfel waarin
weer eens de vraag “Waarom ik” opdook, maakten we
kennis met de gemeenschap Maria Kefas. We wilden
een gezinsweekend volgen en werden daarom eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ik zal het
nooit vergeten. F. en G. hadden zelf een tweeling die te
vroeg geboren was, wat ook heel wat zorgen met zich
meebracht. Maar hun zachte glimlach… de rust die ze
voor ons uitstraalden… daarvan wou ik het geheim
ontdekken. En ik ontdekte het geheim langzaam aan:
op de waaromvraag van mijn miserie heb ik geen antwoord. Maar ik weet wel dat God en ik samen door
die moeilijkheden gaan. NIET ik ALLEEN! Ik begon
te ervaren dat God met me meelijdt. Het is net zoals
op het kruis. Jezus leed met heel de wereld, voor heel
de wereld, maar dat akelige kruis had niet het laatste
woord. Het laatste woord was de verrijzenis. Dat vind
ik zo zalig aan ons geloof. Wij mogen zeggen “Onze
God heeft het allemaal zelf meegemaakt!”.
In Jezus heeft Hij verlatenheid, het verstoten
zijn, eenzaamheid en dood, echt gekend.
Die ommekeer in mijn gedachten nam wel een
tiental jaren in beslag
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Rubrique
Getuigenis

Rubrique
pesche

In 2000 werd ik geconfronteerd met een chro
nische ziekte, die gepaard gaat met veel pijn. Het was
de derde keer dat ik echt moest vechten voor een le
ven, nu weer het mijne. En dan stel je toch opnieuw de
vraag: “Waarom, God? “

Ik geloof dat God werkzaam is in ieder leven, hoe
klein ook, en ook over de dood heen als toch de keuze
valt voor abortus. Dat is belangrijk om het nodige res
pect op te brengen voor de moeders die deze keuze ma
ken. Niet eenvoudig.

Opnieuw opstandigheid… maar met dat beetje
vertrouwen dat ik opgebouwd had, kon God bergen
verzetten.

Wat bemerkte ik na verloop van tijd? De artsen
in Leuven hebben me goed geholpen. Maar ik begin
de pijnmedicatie die ze me voorschreven stelselmatig
te verminderen…. De pijn is er, maar ik kan ze beter
verdragen. Mijn pijndrempel gaat omhoog omdat ik
weet dat die lichamelijke pijn zinvol is. Niet dat ik de
pijn zou gaan opzoeken, maar als ze er toch is, vraag ik
God er iets mee te doen. Ik ben het ook zelf beginnen
invullen: “ God, gebruik deze pijn als genade voor de
kinderen die het daglicht niet mogen zien.. En dan had
ik een concrete oproep in mijn hoofd.

Ik zette een volgende stap: het geleidelijk besef
dat wij met onze pijn en ons verdriet ook deelachtig
zijn aan het lijden van Jezus. Ik begon in te zien dat
alles wat wij meemaken in ons leven ten goede gekeerd
kan worden, dat er iets positiefs kan uit voortkomen.
Wat dat goede precies zal zijn weet ik niet. Wel weet ik
dat we nooit in pijn of verdriet moeten blijven vastzit
ten, omdat we de zekerheid hebben dat God met ons
meelijdt. Hij is het die de kracht heeft om al het nega
tieve dat we meemaken om te buigen. Die meevoelende
God is echte realiteit voor me geworden en stuurt mijn
keuze hoe ik omga met de moeilijkheden in mijn leven.
De dood van mijn vader had me totaal overvallen en
hulpeloos gemaakt. Nu ervaar ik diep in mij een keuze
mogelijkheid: hoe ga ik om met dit probleem. Ik ben als
ongewenst kind geboren, maar ik hoef geen ongewenst
kind te blijven. God heeft me gewild en ik ben geliefd
door Hem, net als door mijn overleden vader en grootouders. Dat is belangrijker dan hoe mijn menselijke
conceptie is verlopen. Ik ben niet gedetermineerd door
dat negatieve begin van mijn leven. Ik word uitgeno
digd om er menswaardig mee om te gaan.
En dan gebeurde er weer iets: Ik kreeg onverwachts telefoon van Veva, die voor Levensadem werkt.
Ze vroeg: “Wat zou je er van denken om als telefo
niste mee te werken rond deze problematiek?” Ik moest
erover nadenken. Zou ik het fysiek aankunnen? Zou ik
het mentaal aankunnen? Kort daarop ging ik op bezin
ning en ik dacht: “Ik neem die vraag mee daar naartoe”.
En ik kreeg er diep in mezelf een antwoord: “Ja; jij moet
inderdaad “ja” zeggen. Nu je stilaan genezen bent van
je eigen kwetsuren is de tijd rijp om anderen die blijde
boodschap te brengen en ze niet voor jezelf te houden.
Luister en bemoedig anderen nu… Je hebt ervaring ge
noeg dat leven en dood nauw samenhangen.”

In al de jaren dat ik nu bij de hulptelefoon van
JIL (een Vlaamse organisatie waar Levensadem nauw
mee samenwerkt) werk, zie ik mezelf opnieuw sterker
worden, ook fysiek. De opleidingen die ik volgde, maar
die nooit op een beroep uitliepen… komen nu toch won
derwel van pas. Mijn lijdensweg is omgebogen in een
kunde om ontmoedigde mensen een sprankeltje hoop,
een lichtpuntje te geven en om een eindje met hen op
stap te gaan, zodat ze hun weg niet eenzaam hoeven
te gaan.
En dan volgt een bekroning: vanuit oproepen
vooral van jongeren, groeit bij het bestuur van JIL het
idee om preventief lessen in scholen te geven: wat we
horen bij de hulptelefoon, wat we samen met Levensadem doen aan bod laten komen op scholen. Daar wil
ik wel voor gaan.
Momenteel ben ik echt gelukkig dat ik die kans
krijg… lesgeven… weliswaar binnen mijn beperkte
mogelijkheden... mijn droom…Gods droom…is gereali
seerd.
God gebruikt me nu voor Zijn werk. En met mijn
volle toestemming!
God heeft ons geen rustige reis beloofd, maar wel een
behouden aankomst.

M.

De zomer is voorbij en het wordt tijd om
een kleine evaluatie te maken van het afgelopen
seizoen.

plezier de gezinnen aan het station afhalen. Als jullie problemen hebben met vervoer zijn er ook vrijwilligers die jullie willen halen en brengen

Pesche raakt goed gevuld tijdens de schoolvakanties en tijdens de maanden juli en augustus
zijn alle verblijven bezet. Maar deze zomer was
het tengevolge van verschillende omstandigheden
droevig gesteld met de planning: er zouden lange
weken zijn zonder vakantiegangers! Dat vonden
we heel erg, want voor ons is het altijd een feest
wanneer we gezinnen kunnen onthalen op “l’Envie
de Souffler”.

De volgende vakantieperiodes zullen jullie
misschien de kans bieden om “L’Envie de Souffler”
te komen ontdekken. We zullen jullie heel graag
onthalen.

En wanneer we dan ook nog de blije gezichten zien van ouders en kinderen, zeggen we tot
onszelf dat dit domein veel te bieden heeft aan wie
er komt. Langs Micheline en Jacques vernemen we
ook hoeveel deugd gezinnen beleven aan een verblijf in Pesche.
In het begin zagen we het niet goed zitten…
maar dat was buiten de Heer gerekend… de vakantieverblijven waren “als bij toverslag” toch volgeboekt. We hebben bekende gezinnen ontmoet en
nieuwe gezichten leren kennen. De balans is dus
positief.
We herinneren eraan dat er nu 3 vakantieverblijven in gebruik zijn. Eén is groot genoeg voor
een gezin met minstens 4 kinderen, de 2 andere
voor een gezin met 2 of 3 kinderen.
Pesche is een klein dorpje genesteld in de bossen van de provincie Namen. Er is een spoorlijn tot
Couvin, een stad dichtbij Pesche, en we komen met

Jeannine en Marcel Caron
Al wie deel uitmaakt van de grote familie
van Levensadem : bidders en bidsters, vrijwilligers, donateurs, ondersteunde en steungezinnen,… is welkom en kan een paar dagen komen
doorbrengen in Pesche.
Om jullie een idee te geven: hier wat we vragen als deelnameprijs :
Financiële bijdrage aan het project voor gezin
nen met een laag inkomen:
Moeder of koppel met 1 kind: 5 euro per dag
Gezin met 2-4 kinderen: 10 euro per dag
Gezin met meer dan 4 kinderen: 15 euro per
dag.
Een forfaitaire bijdrage voor verwarming en
warm water van 5 euro per dag wordt per woning
in rekening gebracht.
Financiële bijdrage aan het project voor gezin
nen met voldoende inkomen:
Voor de kleinere verblijven (“la Maternelle”
en “le Nid”) : 40 euro + 10 euro kosten per dag
Voor het grote verblijf (“la Tannière”): 50
euro +15 euro kosten per dag
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GESPREK MET KAIRA.
Achttien jaar geleden leerden we Kaïra kennen: een vrouw met een levendig karakter, vastbesloten haar leven zelf in handen te nemen en zich
niet te laten meedrijven op de gebeurtenissen. Ze
was afkomstig uit Marokko en in veel opzichten
de oogappel van haar vader. Haar studies in talen,
voor styliste en voor verpleegkundige in de spoedafdeling beloofden haar een mooie toekomst. Er
was echter een schaduw: een moeilijke relatie met
haar echtgenoot, die regelmatig gewelddadig was.
Wat heeft je ertoe gebracht te bellen aan de
deur van Levensadem?
Ik was in nood,… 3 maand zwanger, en echt in
nood omwille van problemen in mijn gezin. Dat heeft
me naar jullie toe doen gaan om mijn verhaal te ver
tellen.
Hoe heb je Levensadem leren kennen?
Een vriendin heeft over jullie werk verteld en
heeft me met jullie in contact gebracht. Ze woonde wat
verder in jullie straat. Ze werkte in de spoeddienst ge
lijk ik en passeerde elke dag langs uw huis. Ze zag de
affiche.
Waar had je het toen moeilijk mee?
Ik had het moeilijk in alle opzichten: organisa
torisch, financieel,
het feit me psychisch
en fysisch eenzaam
te voelen. Ik voelde
me alleen staan in
mijn situatie, alleen
staan in mijn leven,
maar vooral tegeno
ver mezelf. Psychisch
was het heel pijnlijk.
Het was een gevoel
dat ik elke dag er
voer maar ook op
bepaalde momenten
in de loop van de dag.

Nadat je je verhaal had kunnen vertellen
aan Levensadem en gepraat over je situatie, heb je besloten je kind te houden. Wat
heeft je tot die keuze gebracht?
Ik heb, denk ik, alles op persoonlijk vlak weer in
vraag gesteld. Ik heb dan opnieuw mijn plaats in het
leven kunnen zoeken, kunnen evalueren waar ik me be
vond op dat ogenblik. Toen heb ik op een kalme manier
voor en tegen kunnen afwegen en ben in mezelf gaan
zoeken wat ik objectief gezien zou aankunnen. Het was
een serieus zelfonderzoek! Ik heb me gerealiseerd dat
60% in mij het kind wilde houden, maar dat ik de ove
rige 40% ook nodig had . Daarvoor had ik echter steun
nodig, want ik zag nog massa’s andere moeilijkheden:
niet meteen financiële problemen, maar wel mijn wo
ning bijvoorbeeld. Ik zag alle dingen die moesten ve
randeren in mijn leven en die ik onder ogen moest zien.
Altijd opnieuw stelde ik me de vraag: “Doe ik het of doe
ik het niet?” Alles werd gewoon op zijn kop gezet!
Hoe reageerde je familie op het nieuws van
je zwangerschap?
Mijn familie reageerde heel positief. Het
probleem was mijn toenmalige echtgenoot, die heel
agressief was en dronk. Dat heeft me naar Levensa
dem gebracht. Ik vroeg me af: “Ga ik mijn kind hieraan
blootstellen of niet? Ga ik mijn kind laten meemaken
wat ik zelf heb ondergaan? …” Ik heb heel veel echtelijk
geweld meegemaakt: dat ging van moreel afzien tot
fysiek geweld en het is dat fysiek geweld dat me funda
mentele vragen deed stellen.
Toen je besloot het kind te houden heb je
ook beslist hem alleen op te voeden…
Ja, dat was heel moeilijk voor mij.
Nu je na zoveel jaren terugkijkt, hoe situeer je dan jezelf met betrekking tot je
oorspronkelijke beslissing je kind te houden?
Ik heb de indruk de juiste keuze te hebben ge
maakt. Als ik nu naar mijn zoon kijk,… (hij is groter
dan ik), ben ik fier op hem en op mezelf! Daarbij ont

moet ik als verpleegster op de dienst spoed heel veel
mensen in nood: hen zien en helpen is heel iets anders
dan het zelf mee te maken.
Heb je de indruk dat je door je moeilijkheden beter met de problemen van anderen
omkan?
Ja. Natuurlijk staat men veel meer open en kan
men de mensen ook veel beter begrijpen. Men kruipt
gemakkelijker in de huid van andere mensen ook al
is elke pijn uniek en dramatisch. Maar als men jam
mer genoeg zelf veel heeft geleden kan men zich ge
makkelijker inleven in een ander. Ook heb ik, toen ik
terugdacht aan de steun die ik van Levensadem heb
gekregen, besloten zelf ook kinderen in nood te hel
pen: kleine kinderen uit mijn geboorteland Marokko,
kinderen met kanker, zonder middelen of inkomen. De
zaak van de kinderen verbindt ons: toen ik voor de eer
ste keer belde aan de deur van Levensadem, was het
ook voor een kind: het mijne! 18 jaar later word ik ge
vraagd om kinderen te helpen: ik heb hen niet de rug
toegedraaid. Ik heb meteen “ja” gezegd. Tegelijkertijd
heb ik besloten jullie opnieuw op te zoeken want jul
lie band tussen moeder en kind ligt aan de basis van
alles. Jullie helpen ook moeders in nood met kinderen
in nood, op lichamelijk gebied of psychisch, financieel,
zonder onderdak… Ik help ook kinderen in moeilijkhe
den, ziek en dikwijls afgewezen door de vader omwille
van hun ziekte. De moeders van deze kinderen staan
alleen voor de problemen en hun leed is groot. De band
tussen jullie en mij ligt daar: moeder, kind, moeilijkhe
den, lijden.
Het is dus alsof jouw lijden vruchtbaar was
uiteindelijk?...
Ik denk het, ja… Mijn oorspronkelijke pijn begint
nu vrucht te dragen!
Hoe reageert je zoon op je engagement?
Hij vindt het heel positief. Hij is nog een puber
en leeft een beetje op zijn eigen wolk, maar hij begrijpt
het. Hij gaat niet voor de 100% mee zoals ik het zou
wensen maar hij aanvaardt dat ik er mij mee bezig hou.
Kan je ons iets vertellen over het werk
waar je je voor inzet?
Het werk heet “Demain j’irai mieux” (morgen

word ik beter. Het geeft hulp aan kinderen en tieners
van 0 tot 16-17 jaar die kanker hebben en niet de mid
delen om de medicatie en de nodige behandelingen te
betalen. Daarnaast proberen we hen weer hoop te ge
ven, vreugde en de mogelijkheid om te groeien in een
kindvriendelijke omgeving, ondanks hun ziekte, door
hen bijvoorbeeld de kans te geven om te tekenen en te
spelen. Het is belangrijk dat ze kind mogen zijn op een
min of meer normale manier, zonder luxe maar zoda
nig dat hun ziekte draaglijker wordt.
Hoe kom je met hen in contact?
De gezinnen met een ziek kind die in de vier
windstreken van Marokko wonen, moeten naar één
universitair ziekenhuis dat de kinderen ter plaatse
verzorgt. Er is goed medisch toezicht nodig, degelijke
hygiëne, een apotheek die de juiste medicatie kan
bezorgen - het zijn niet gelijk welke medicamenten!
Voor al die mensen geldt dat enkel al de reis van hun
verblijfplaats naar het ziekenhuis (Marokko is groot!)
zeer duur is. Soms moeten ze hun kostbaarste bezit
verkopen of iets dat hen heel dierbaar is, enkel om de
reis te kunnen bekostigen van hun dorp naar Rabat.
Meestal doen ze 3 sessies chemotherapie en velen laten
nadien de behandeling vallen. Sommigen hebben hun
rijdieren verkocht; ze hebben alles verkocht om hun
kinderen een beetje zorg te geven. Daarna hebben ze
geen reserve meer en stoppen ermee. Het kind begint
dus een therapie en krijgt nadien niets meer. Het zijn
vooral die gezinnen die we willen helpen. Soms is er ter
plaatse een sociaal assistente die de armste families
uitkiest. Het is een ander systeem dan hier, want er
bestaan geen ziekenfondsen. Hier in België is iedereen
verzekerd, ginder zijn het enkel de rijken die een ziek
teverzekering hebben.
Wat is jouw verantwoordelijkheid binnen
de organisatie?
Eerst en vooral, ik ben hier niet de enige. Ik werk
samen met iemand die al langer met het werk verbon
den is dan ik. We houden ons met de medische kant
bezig, vermits ik beroepsmatig medisch bezig ben.
Hier hebben we 2 polen: het zoeken van fondsen om
de behandelingen te financieren en het verzamelen van
materiaal om het verblijf in het ziekenhuis zo leefbaar
mogelijk te maken. De medicijnen worden gefabriceerd
in Engeland en Duitsland. Vanuit Duitsland worden
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ze vervoerd naar Rabat met veel zorg voor de hygiëne.
Een kinderarts houdt zich als vrijwilliger bezig met
dat aspect. Ieder doet zijn deel en wij houden ons bezig
met het bezorgen van medicamenten en wat nodig is
voor de chemo; dat is mijn verantwoordelijkheid. Een
ander aspect betreft de levensomstandigheden van de
kinderen in het ziekenhuis in Rabat: ze aangenamer
maken, zorgen voor ontspanning tijdens de opname.
Daar houdt de persoon met wie ik samenwerk zich
mee bezig. Wij verzamelen hier kleine beddenlakens,
speelgoed, boeken, waar je gemakkelijk mee in bed kan
spelen en die ook op hygiënisch vlak voldoen. We zoe
ken ook handdoeken, zeep, tandpasta, tandenborstels,
leuke pyjama’s. Een of twee keer per jaar brengen we
dat allemaal naar Marokko, met de auto of met de bus:
een autocarchauffeur houdt hiervoor een deel van zijn
aanhangwagen vrij.
Verwacht je een samenwerking tussen
“Demain j’irai mieux” en Levensadem?
Ik verwacht geen geld van jullie, maar omdat
jullie ook gericht zijn op kinderen, hoop ik bij jullie hy
giënisch materiaal te vinden, speelgoed, lakens, zoals
ik het heb uitgelegd; om een beetje comfort te kunnen
bieden aan die kinderen in het ziekenhuis.
Het logo van “Demain j’irai mieux” is een klein
handje, een mooi symbool om te beginnen samenwer
ken…

financies

HET IS CRISIS
VOOR IEDEREEN
Het is een uitspraak die we meer en
meer horen, en inderdaad, we maken een
periode door die ook in ons land zeer moeilijk is voor vele mensen.
Bij de organisaties die het meest geraakt worden bevinden zich vzw’s zoals de
onze, die helemaal afhankelijk zijn van de
vrijgevigheid van anderen. En het is waar:
in geval van crisis bezuinigen mensen eerst
en vooral op de giften aan een vzw.
Maar dankzij elk van jullie, weten we
dat we onze zending bij de gezinnen die we
helpen kunnen voortzetten.
Dankzij de kleding die jullie ons
bezorgen zijn in 2010 412 kledingpakketten
uitgedeeld in heel het land.

LEVENSADEM BESTAAT ENKEL
DANKZIJ GIFTEN!....VERVOLG
Velen van jullie hebben gereageerd op onze
dringende oproep om Levensadem te helpen een
zeker financiëel evenwicht terug te vinden.
In naam van de Raad van Bestuur en de leden
van Levensadem wil ik jullie hiervoor heel hartelijk danken. De moeilijkheden zijn echter nog niet
helemaal van de baan. Gelukkig hebben we toch genoeg om de rekeningen meer in balans te krijgen
sinds het begin van het jaar.
We hebben de jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw gehouden en hebben veel aandacht
en respect voor de Geest die de ploeg bezielt en
voor de evolutie van het werk door de tijd.
Inderdaad, steeds meer moeders doen beroep
op ons, ook in het buitenland. De verantwoordelij-

Dankzij het speelgoed dat we krijgen
konden ouders van de gezinnen die ondersteund worden eindejaarsgeschenken komen kiezen. In 2010 waren er meer dan 100
voor één, twee, vier of meer kinderen!

DOORLOPENDE OPDRACHT

Dankzij jullie gebedsengagementen
kon elke moeder aan het gebed van een bidder worden toevertrouwd en werden 78 novenen begonnen voor delicate situaties van
het soort “risico op handicap” of “handicap”
bij het verwachte kind.

Straat + nr. + busnr.:

Dank u! Wenst u ook deel uit te maken
van dit netwerk, dan kan u contact nemen
met een van de 4 antennes.
Dankzij dit alles zullen we deze crisis
kunnen doorstaan!

ken van elke vestiging getuigen over hun werk dat
in alle discretie gebeurt om te luisteren, te onthalen, te bemoedigen en concreet te ondersteunen.
Jullie gift is een efficiënte manier om te helpen. En om de hulp duurzaam te maken herinner ik
jullie eraan dat het mogelijk is een permanente opdracht te geven. Beginnen met 5 euro per maand
betekent 60 euro per jaar voor de moeders en hun
kinderen.
Hartelijk dank! Laten we samen het avontuur
van Levensadem verder zetten!

Cyril Becquart
Penningmeester van de vzw

Rekeningnummer van de opdrachtgever:
Naam:

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: BE29 0682 0636 1564 van Levensadem vzw, De Frélaan 204, 1180 Brussel
O met fiscaal attest:
BE14 3100 7989 8683 van Caritas secours, Slachthuislaan 28, 1000 Brussel
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in dit geval: mededeling toevoegen: wenst project 155 te steunen

Opgemaakt te …………………
Handtekening

op (datum) …………………..

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
bruxelles@souffledevie.be
Antenne de Namur
C. et D. SCHWARTZ
Rue de la Chapelle, 26
5000 Namur
081/734.666
namur@souffledevie.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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