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Intro
Lieve lezer
Sinds ons laatste tijdschrift in februari hebben we bepaald niet stil gezeten: we kregen een
dertigtal oproepen tot nu toe.
Sommige zijn een eenmalige schreeuw om hulp per mail of aan de telefoon. Met andere
vrouwen hebben we een ontmoeting. We luisteren naar hen en proberen hen zo goed mogelijk
te ondersteunen.
Vaak staan we vol verbazing en bewondering te kijken hoe moedig sommige vrouwen en
koppels op weg gaan. Zeker als het vreemdelingen zijn, mensen zonder inkomen, zonder geldige verblijfspapieren. We zien de liefde van wie ondanks grote moeilijkheden kiest om de
zwangerschap voort te zetten. We zien het diepe verdriet van mensen die te zwaar onder druk
staan, écht geen uitweg zien en verder moeten na het verlies van hun kind. We zien vooral veel
eenzaamheid, veel vragen, veel twijfels en onzekerheid, en zeer veel angst. Mensen trappelen
in een moeras waar ze geen grond onder de voeten hebben en geen uitweg of lichtpunt zien.
Hoe meer ze spartelen en proberen het hoofd boven water te houden, hoe dieper ze lijken te
zinken…
Een eenvoudig woord, een gebaar, het luisterend meeleven van iemand, de simpele
concrete hulp van bvb. mee te gaan naar de dokter, een mooi pakket babykleren… kunnen
dan soms wonderen doen: hun het « zetje » geven dat ze op dat moment nodig hebben, als een
kleine oase in de moeilijke tocht door hun leven dat op dat ogenblik meer weg heeft van een
woestijn.
Ik denk aan een vrouw, die enorm veel verdriet heeft om het verlies van haar zoontje
tijdens de zwangerschap. In een gesprek in het kader van een Emmaüsweg krijgt ze plots het
inzicht : “Hij zegt me dat ik genoeg gehuild heb…”
Ik denk aan een jonge vrouw, opnieuw ongepland zwanger, die zich realiseert :” Ik moet
niet perfect zijn, onze relatie hoeft niet perfect te zijn om een kind te kunnen onthalen…”
Ik denk aan de liefdevolle reactie van de ouders van een zwangere vijftienjarige, bereid
met haar op weg te gaan, wat haar beslissing ook mag zijn.
Ik denk aan een vrouw, die moet kiezen tussen haar partner en het kind. Met pijn in het
hart kiest ze voor het kind en laat haar partner vrij. Een paar maand later komt hij terug - hij
had die tijd nodig om de schok van het ongeplande te verwerken.
Ik denk aan het verhaal van Diane en David :
“De eerste drie maanden van de zwangerschap liepen goed. Daarna is Diane 2 keer opgenomen geweest voor bloedingen.
Na 6 maanden zwangerschap kregen we te horen dat er iets niet in orde was. Alleen was
het probleem dat dat “iets” niet kon verduidelijkt worden. De gynaecoloog reageerde spontaan
dat we zonder problemen de zwangerschap konden afbreken. Er werd hieromtrent zeker geen
gesprek aangegaan, integendeel men ging er zelfs van uit dat we dit zelf ook sowieso wilden,
wat ons heel boos maakte. De relatie met de dokter is van toen af aan wel wat vertroebeld.
Het vervolg van de zwangerschap verliep al bij al goed en op 37 weken is Diane dan bevallen.

Intro
Ook al was er een kans op een probleem van handicap bij ons kindje, toch hebben wij
nooit gedacht hebben aan zwangerschapsafbreking.
We werden daarin gesteund door veel mensen uit onze omgeving en van de familie.
Daarentegen was de ondersteuning van dokters tijdens de zwangerschap zeer miniem.
Intussen zijn we 8 jaar verder en mogen we wel zeggen dat de ondersteuning van de
neuroloog in Leuven fantastisch goed is.
Ook al heeft hij extra zorgen nodig, wij zijn enorm blij dat wij onze zoon hebben en hij
leert ons zelfs in sommige omstandigheden nadenken over de kleine mooie dingen van het
leven.
Wij zijn altijd bereid te praten met andere mensen en wat meer in detail te vertellen over
onze ervaringen. We hebben dit al vaker gedaan zelfs.
( Wie contact wenst met David en Diane kan dat doen via Levensadem 03 4494826)
Jo en Veva

AGENDA
Op 23 september 2012 wordt om 16 uur een Huwelijks- en gezinsviering georganiseerd in
de Mariahal te Scherpenheuvel. Mgr. Léonard gaat voor.
Na de viering is er avondpicknick (eigen picknick meebrengen of broodjes en drank ter
plaatse te koop).
Er is kinderanimatie voorzien en een infomarkt voor kennismaking met verschillende
gezinsondersteunende groepen.
Meer info www.feestvandegezinnen.be of 0483/464.736
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FEEST!

Levensadem in Vlaanderen bestaat
intussen al 18 jaar (meerderjarig dus!) en le
Souffle de Vie, ontstaan in Brussel, al 25 jaar
(een zilveren jubileum !)

Op Pinksterdag 27 mei 2012 hebben
we samen deze verjaardag gevierd in Ukkel.
En de afwezigen hadden ongelijk !!
Er waren volksspelen voor de kinderen,
een springkasteel, een clown, pingpongwedstrijden, ballonnen en optredens. Er
was zon en mooi weer en vooral veel volk,
veel gezinnen met blije gezichten.
Er waren ook enkele getuigenissen.
Hier volgt het verhaal van JeanBaptiste die ons na dit getuigenis ook nog
op een jongleeract vergastte (zie foto) :
Leven met mijn ziekte
Op 18 augustus 1993 ben ik geboren in
Sint Agatha-Berchem. Mijn ouders noemden
me Jean-Baptiste. Ik ben het 13e kind uit een
groot gezin van 14 (eigen én adoptiekinderen).
Vlak na mijn geboorte werd ik naar de

Intensieve Zorgen overgebracht, waar ik werd
geïntubeerd en zuurstof kreeg. Ik bleef in coma
gedurende 8 dagen. Ik ben ongeveer een maand
op intensieve gebleven.
Nadien heeft men ontdekt dat ik een
handicap heb die tijdens de zwangerschap
is ontstaan. De symptomen zijn bepaalde
lichamelijke misvormingen en mentale
problemen.
Toen ik kind was waren die problemen veel
duidelijker dan nu.
Vanaf mijn 6 jaar ben ik naar het
buitengewoon onderwijs gegaan. Een van de
aspecten van mijn handicap is dat ik traag van
begrip ben. Op school leerde ik dus trager dan
anderen, maar wat ik geleerd had, kende ik ook.
Mijn broer François die op 5 mei 1995 werd
geboren, heeft me snel ingehaald, onder andere
op school. Dat was voor mij niet gemakkelijk
te aanvaarden want ik had de indruk dat hij
mijn plaats afnam, dat ik mijn positie in het
gezin kwijtspeelde. Ik was degene die van mijn
broertje leerde en minder het omgekeerde.
Maar ik moest me erbij neerleggen. Hij wist nu
eenmaal meer dan ik.
Een ander aspect van mijn handicap is dat
ik me niet voldoende bewust ben van gevaar.
Natuurlijk is dat op het eerste gezicht vooral
een probleem en een grote bron van angst voor
mijn ouders en mijn omgeving. Maar aan de
andere kant heeft dat me toegelaten om veel
dingen uit te proberen zonder angst : zoals
gymnastiek en andere sporten, waar ik dikwijls
sterk in was.

FEEST!
Mijn handicap veroorzaakt ook problemen
en misvormingen aan het ademhalingsstelsel.
Daardoor was mijn gezondheid nogal zwak, en
leed ik dikwijls aan longontstekingen.
Mettertijd zijn verschillende dingen
geëvolueerd. Zo heb ik operaties ondergaan
(aan mijn gehemelte en de sinussen…) om
beter te kunnen ademen.
Ik
heb
mijn
school
doorlopen
met de nodige
tijd,
maar
altijd als een
van de besten
van
mijn
categorie. Op
dit moment
studeer
ik
tuinbouw
in
het
beroepsonderwijs. Ik wil hoogte-snoeier
worden. Tot nu toe ben ik altijd goed geslaagd
en ik heb ontdekt dat ik een echte passie heb
voor wat ik doe. Volgens de mensen in mijn
omgeving doe ik het ook goed. Dat heeft me
mijn plaats in het gezin gegeven. Thuis zorg ik
samen met François en mijn vader voor de tuin.
Ik mag er een persoonlijke toets in aanbrengen
en kan de anderen leren wat ik zelf op school
heb opgepikt. Regelmatig heb ik zo al aan
François of aan anderen bepaalde knepen van
het vak aangeleerd. Op die momenten kan ik
toch mijn rol van grote broer spelen die een
voorbeeld kan zijn.
Vandaag ben ik heel gelukkig dat ik leef
en kan doen waar ik goed in ben. Ja, ik studeer
niet aan de universiteit, ik heb zelfs het gewone
middelbaar niet gedaan, maar ik ben blij dat
ik mijn eigen domein heb gevonden, iets dat
ik heel graag doe, waar ik op mijn manier
vruchtbaar kan zijn en mij kan ontplooien. Ik
ben gelukkig dat ik in mijn familie aanvaard
word zoals ik ben, en mijn eigen plaatsje heb,

net als de anderen. Ik ben blij dat ik mij niet
goed bewust ben van gevaar want zo durf ik
bepaalde acrobatieën en zo doen. Ik ken geen
duizeligheid of trac of andere gevoelens die
mensen meestal tegenhouden dingen te doen
die ze eigenlijk wel aankunnen. Maar hier moet
ik toch ook opletten en luisteren naar mijn
ouders en andere verantwoordelijken, doen wat
ze mij zeggen te doen of te laten om ongelukken
voor mezelf of anderen te vermijden.
Ik denk dat we als mensen allemaal wel
een zekere handicap hebben die ons op een
gegeven moment hindert. De vraag is dan:
hoe ga ik ermee om ? Ik ben gelukkig dat ik
kan praten, lopen, delen en mezelf uitdrukken
op verschillende manieren. Wat mij heel blij
maakt is mij lichamelijk uit te leven in sport,
turnen en jongleren.
Als mijn handicap die ontstaan is in de
moederschoot tijdens de zwangerschap was
ontdekt, zouden sommige mensen mijn moeder
allicht een abortus hebben aangeraden. Ik zou
niet de kans hebben gekregen om te leven. Ik
zou het geluk niet kennen dat ik nu beleef en
doorgeef aan anderen. Ik zou willen dat de act
die ik jullie nu ga brengen mijn levensvreugde,
mijn enthousiasme aan jullie duidelijk maakt.
We kunnen altijd verder gaan dan we denken,
kleine gebaren kunnen kostbaar worden, omdat
ze schoonheid uitstralen. Schoonheid ligt in

ieders bereik, want ze is eenvoudig.
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FEEST!
‘s Namiddags kwamen we samen
voor een oecumenische viering. Er was
inbreng van een protestantse dominee, een
islamitische imam, een katholieke pastoraal
werkster, een vrijzinnige lekenhelpster
en een orthodox gelovige. Allen samen
vinden we ons in de keuze voor het leven,
in de liefde voor het leven en voor elkaar,
ongeacht onze verschillende opvattingen of
geloofsovertuiging.
Tijdens deze viering getuigde J . over
haar leven: opgegroeid in een instelling,
jong zwanger, zag ze geen oplossing behalve
abortus ; een paar jaar later, weer zwanger,
wordt ze verlaten door haar partner.
Intussen is ze veel jaren verder, getrouwd
en moeder van 4 kinderen. Ze vertelde ons
hoe ze vertrouwen heeft leren krijgen in het
leven.

En daarna : blauwe ballonnen met
een boodschap van hoop, lekkere taartjes
en een heerlijk buffet samengesteld met
de schotels die ieder had meegebracht. De
avond eindigde in zang en dans met een niet
onbelangrijke rol voor de jongsten op het
podium (zie foto)

BRIEF
Zoals hierboven al verteld, nemen sommige
mensen even contact op en verdwijnen dan weer van
de radar. Als ze verder geen contact nemen kunnen
we concreet niets voor hen doen. We vertrouwen
hen toe aan een bidder/bidster; zo komen ze ook
terecht in het « opvangnet » van (de) Levensadem.
Ook dan gebeuren er mooie dingen, dikwijls in het
verborgene, ongeweten. Soms krijgen we toch een
mooi getuigenis te lezen :
C. schrijft een brief naar de persoon die voor
haar bidt.

Lieve bidder of bidster
Ongeveer een jaar geleden werden mijn
gezin en ik toevertrouwd aan uw gebed. U bent
op de hoogte, hoop ik, van al ons wedervaren, de
moeilijke miskraam gevolgd door de verrassingszwangerschap die een heel slechte start heeft
gemaakt.
Vandaag is het resultaat er : hij heet T. en is
in mei geboren. Het gaat heel goed met hem en ik
ben ervan overtuigd dat dit ook dankzij uw gebed
is.
Niet alleen is hij gezond (en zijn moeder ook),
maar ook is het aanvaarden van de zwangerschap
in kalmte gebeurd. We krijgen het allemaal
georganiseerd. T. is het zonnetje in huis voor zijn
broers en zus en voor zijn ouders.
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw hulp
en uw voorspraak. Ik heb er dikwijls aan gedacht
wanneer het moeilijk ging en het gaf me kracht.
De belangeloosheid van uw werk in de
schaduw is prachtig en treffend.
Ik wilde u ook ontlasten van mijn geval,zo dat
u uw kostbare hulp aan een andere moeder in nood
kan bieden. Als u van tijd tot tijd nog eens even
aan ons denkt, zouden we dat enorm waarderen !
Ik van mijn kant zal u niet vergeten. En
ik zal bidden dat de Hemel zich uw gebaar zal
herinneren.
Hartelijk dank voor alles !
C.

financies
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LEVENSADEM BESTAAT ENKEL
DANKZIJ GIFTEN!....VERVOLG
Heel veel mensen steunen ons financieel,
waarvoor onze oprechte dank. Zonder hun trouwe
gift zou Levensadem niet kunnen bestaan. Aan de
andere kant stijgen de uitgaven: meer oproepen,
schrijnende armoede, nog vergroot door de crisis,
stijgende werkingskosten allerhande: in 2011 hebben
we bijvoorbeeld meer dan 19.000 km gereden over heel
België ! Reken maar uit aan de huidige benzineprijzen !!
Op dit ogenblik is het zelfs zo dat het voortbestaan van Levensadem op korte termijn wordt bedreigd.
We hebben een kleine denk (en reken-) oefening
gemaakt. En wat blijkt? Veronderstel dat ieder die
Levensadem kent nu eens per maand 5 euro zou storten,
dan blijft onze werking gegarandeerd verzekerd. Dan
kunnen we elke vrouw en elk gezin in dringende nood
concrete hulp blijven geven op lange termijn.

En wat is nu 5 euro?
Dat is…
• ongeveer de prijs van een pakje sigaretten,
• een fles wijn ,
• van 2 koffies of 2 pintjes op een terrasje,
• van 2 hamburgers bij Quick of McDonald’s,
• van één of twee weekbladen…
Maar 5 euro per maand kan ook een leven redden, 5 euro per maand kan een vrouw, vol wanhoop om
het verlies van haar kind, helpen rechtstaan.
Daarom deze oproep: aarzel niet, geef een doorlopende opdracht aan uw bank en begunstig rechtstreeks
alle moeders en gezinnen die beroep doen op Levensadem.
In naam van alle moeders en vaders, in naam van
alle kinderen : DANK !

DOORLOPENDE OPDRACHT
Rekeningnummer van de opdrachtgever:
Naam:
Straat + nr. + busnr.:
Postnummer:

Gemeente

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

			

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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