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er 24% gehuisvest in het Brussels Gewest, 42% in 

Vlaanderen en 33% in Wallonië. We stellen een lichte 

terugloop vast in Brussel.

De wet voorziet onder andere dat de abortus 

enkel mag gebeuren in een noodsituatie bij de 

vrouw. Hier volgen de voornaamste redenen die 

tegenwoordig ingeroepen worden :

-    momenteel geen kinderwens : 18,36 %

-    voltooid gezin : 11,08 %

-    de vrouw voelt zich te jong : 11,07 %

-    financiële problemen : 8,32 %

-    de vrouw is nog student : 7,92 %

De centra melden dat de situaties waarmee 

zij geconfronteerd worden steeds ingewikkelder 

worden, wat de hulp die zij aan de vrouw moeten 

bieden moeilijker maakt. Zij denken hierbij aan  de 

groter wordende kwetsbaarheid van de familiale en 

echtelijke structuren (tengevolge van echtscheiding, 

nieuw samengestelde gezinnen, éénoudergezinnen, 

onstandvastigheid van sommigen enz.).

Tevens maken ze zich ongerust over de veel 

voorkomende familiale druk bij de vraag om abortus 

en over de onbekwaamheid van sommige vrouwen 

de gevolgen van hun keuze in te zien op lange 

termijn.

De centra betreuren eveneens dat ongeveer 

een derde van die vrouwen reeds vroeger een abortus 

hebben ondergaan.

De commissie erkent tevens dat in tegenstelling 

met de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever, 

het aantal zwangerschapsafbrekingen niet daalt.

Zij geeft ook voor de eerste keer te kennen dat 

er in haar schoot debatten hebben plaats gevonden 

om te achterhalen of er redenen tot ongerustheid 

zijn en dat zij bovendien verder middelen moeten 

zoeken om de cijfers te doen dalen (2).

Laat ons hierbij één van de nieuwe suggesties 

van de commissie onderlijnen, waarbij gevraagd 

wordt om in de situatie van de studenten hun de 

mogelijkheid te geven de zwangerschap tot een 

goed einde te brengen en tevens nadien te kunnen 

zorgen voor hun kindje, dit in navolging van wat 

gebeurt in sommige Scandinavische landen.

dossier

Op 4 oktober 2012 trok één van de mails 

van die dag onze aandacht: ”Hierbij vindt u de 

officiële cijfers uit het 12e verslag van de Nationale 

Evaluatiecommissie, belast met de evaluatie 

van de wet van 3 april 1990 betreffende de 

zwangerschapsafbreking.”

Met toestemming van het EIB (Europees 

Instituut voor Bio-ethiek)  nemen we hun artikel 

“Abortus in België, verslag 2010-2011 van de 

nationale evaluatiecommissie” van 11 oktober 2012 

over.

VERSLAG 2010-2011 VAN DE NATIONALE 

COMMISSIE VOOR DE EVALUATIE VAN DE 

ZWANGERSCHAPSAFBREKING.

Hieronder vindt u de officiële cijfers 

(1) bekend gemaakt in het 12de rapport van 

de evaluatiecommissie van de wet die de 

zwangerschapsafbreking niet strafbaar heeft 

gemaakt.

- 2006 : 17.640

-2007 : 18.033

-2008 : 18.595

- 2009 : 18.870

- 2010 : 19.095

- 2011 : 19.578

De cijfers tonen een verhoging aan van 1.938 

vrijwillige zwangerschapsafbrekingen in 5 jaar.

Enkele bemerkingen voor het jaar 2011.

Zoals in de voorgaande verslagen hebben bij-

na 42 % van de vrouwen die hun toevlucht zochten 

tot abortus, geen voorbehoedsmiddelen genomen 

in de maand, voorafgaand aan de zwangerschap.

Van de vrouwen die wel een 

voorbehoedsmiddel gebruikten (vooral de pil en 

het condoom) zegden 33 % het op een onjuiste 

wijze gebruikt te hebben en 16 % beweerden dat de 

methode ondoeltreffend was geweest.

De gemiddelde leeftijd van de vrouwen die 

hun toevlucht namen tot abortus, blijft op ongeveer 

27 jaar.

Van de vrouwen die een abortus deden, zijn 

evaluatiecomMissie abortus…

en de Missie van Levensadem…
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de vader van het kind en 6 koppels gaan uit elkaar 
in het begin van de zwangerschap. 2 koppels 
scheiden omwille van de abortus die ze hebben 
meegemaakt. 
- 7 vrouwen zijn zwanger geworden zonder vaste 
relatie te hebben 
- 2 zijn zwanger na overspel 
- In 2011 heeft niemand hulp gevraagd omwille 
van een zwangerschap na een verkrachting. 
- 1 vrouw houdt haar kind en verlaat de 
prostitutie

4. Andere redenen: 

- 36 vrouwen of koppels gaven aan dat eenzaamheid 
of het gevoel van eenzaamheid de reden is waarom 
ze hun zwangerschap als problematisch zien.
- 30 vrouwen of koppels zagen angstgevoelens als 
belangrijk probleem: zowel bij de beslissing die ze 
moesten nemen als tijdens hun zwangerschap
- 14 minderjarigen, tussen 14 en 17, hebben hulp 
gevraagd
- 18 vrouwen waren bezig met middelbare of 
hogere studies
- 7 vrouwen overwogen abortus omdat hen dat 
beter uitkwam
- Voor 8 vrouwen of koppels was hun grote gezin 
het probleem, ze verwachtten een 4e,5e,6e of 7e 
kind
- 5 vrouwen tussen 45 en 49 jaar zagen hun leeftijd 
als een groot probleem
- 2 koppels maakten zich zorgen omdat de 
zwangerschappen (te) kort op mekaar volgden.

Enkele bemerkingen n.a.v. deze cijfers: 

In verband met  vrouwen die wel samenwonen 
maar alleen beroep doen op Levensadem.
Verschillende vrouwen vragen hulp terwijl hun man 
dat niet wenst, of omdat hun echtgenoot niet op 
de hoogte is van hun verdriet, van een miskraam 
bijvoorbeeld.

Enkele typische situaties:

- Een buitenechtelijke zwangerschap. De vrouw 
vraagt een discrete steun, zonder medeweten van 
de echtgenoot

Meest aangehaalde redenen om beroep 
te doen op Levensadem:

1. Gezondheidsredenen:: 

• 7 hadden te maken met een vermoeden van 
handicap bij het ongeboren kind; bij 5 van hen werd 
de handicap bevestigd
• 7 ouders vroegen hulp omwille van hun eigen 
handicap
• 14 zieke zwangere vrouwen vroegen 
ondersteuning
• 3 vrouwen vroegen steun omwille van een 
dreigende miskraam
• 20 personen, een kleine 10% van alle oproepen, 
had mentale problemen, soms van voorbijgaande 
aard, soms permanent ten gevolge van een reeds 
bestaande psychische ziekte. 
• 2 koppels hadden reeds een ziek of gehandicapt 
kind en waren angstig en bezorgd om hetzelfde 
weer te moeten meemaken
• 2 andere koppels hadden al een medische 
abortus ondergaan en waren heel angstig tijdens 
deze nieuwe zwangerschap
• 6 personen hadden alcohol- of drugsproblemen
• 1 vrouw vroeg ondersteuning omwille van een 
risico-zwangerschap ten gevolge van in vitro 
fertilisatie
• 2 andere waren bang voor weer een  miskraam, 
zoals tevoren.

2. Redenen die te maken hebben met 
armoede : 

• 13%  komt uit een kansarm milieu
• 20% zijn mensen zonder papieren of wachtend 
op regularisatie. Het grootste deel komt uit het 
Brussels Gewest
• 13% is dakloos
• 39% verklaart materiële en financiële problemen 
te hebben.

3. Relationele redenen:
- 17 personen vertellen over hun moeilijke 
en pijnlijke relatie met hun ouders of voogd, 
een probleem dat zeker een rol speelt in hun 
beslissingsproces 
- 37 vrouwen hebben een moeilijke relatie met 

(1) Deze cijfers dienen verhoogd te worden 

met het aantal zwangerschapsafbrekingen, 

toegepast in grensklinieken bij vrouwen van 

Belgische afkomst.   Deze cijfers zijn nog niet 

beschikbaar voor 2011-2012 maar om een idee te 

geven : tussen de jaren 2006 en 2009 schommelen 

ze tussen 803 en 857 gevallen.

(2) De commissie heeft namelijk als wettelijke 

opdracht om “aanbevelingen te formuleren met 

als doelstelling een eventueel wettelijk initiatief 

en/of geschikte maatregelen te nemen om bij 

te dragen tot het terugdringen van het aantal 

zwangerschapsafbrekingen en om de begeleiding 

en de opvang van vrouwen in een noodsituatie te 

verbeteren”

Wat zijn de officiële cijfers ?

In 2010 werden 121 en in 2011 97 

zwangerschapsafbrekingen na 12 weken 

zwangerschap gemeld.

Voor de eerste 

keer onderlijnt de 

evaluatiecommissie 

dat de analyse van de 

beschikbare medische 

gegevens bewijst dat 

dit cijfer zeer sterk 

onderschat is en dat het 

echte aantal vrijwillige 

zwangerschapsafbrekingen om medische 

redenen ten minste 4 keer hoger is (ongeveer 570 

gevallen per jaar).Volgens de Commissie zou  de 

onderschatting verklaard kunnen worden door een 

gebrek aan kennis van de wet en administratieve 

overlast van het medisch personeel.

Voor de zwangerschapsafbreking na 12 weken 

verplicht de wet dat er de zekerheid moet zijn 

dat de foetus op het ogenblik van de diagnose 

is aangetast door een zware en ongeneeslijke 

aandoening. Het verslag meldt in één van haar 

titels een “zeker” aantal zware of ongeneeslijke 

aandoeningen.

© Europees Instituut voor Bio-ethiek - 

Dossier

Deze cijfers en besluiten deden 
ons denken aan ons werk bij 
Levensadem. Wij hebben het ook 
“becijferd” en besproken tijdens de 
Algemene Bestuursvergadering van 
de vzw i.v.m. de werking in 2011. 

Hier volgen enkele uittreksels uit het 
verslag: 

in  2011, waren er 226 nieuwe oproepen.
- in de helft van de gevallen kwam de oproep van 
alleenstaande vrouwen
- een kwart van die oproepen wordt gedaan door 
personen die samenwonen maar individuele hulp 
vragen.
- zo hebben 5 mannen in eigen naam om hulp 
gevraagd bij Levensadem
- van de 65 koppels die beroep deden op 
Levensadem zijn er 10 uit elkaar gegaan
- ongeveer de helft van de oproepen komt van 
mensen met een vreemde nationaliteit (wat 
niet noodzakelijk betekent zonder geldige 
verblijfsvergunning!). Er zijn in Brussel duidelijk 
meer vreemdelingen dan in de provincies.

Aard van de oproepen : 

• 191 personen vroegen hulp tijdens de 
zwangerschap
• 11 na het verlies van hun kind door een miskraam
• 20 na het verlies van hun kind door abortus
• 4 na een zwangerschapsafbreking om medische 
redenen
• 112 personen hebben het kind gehouden
• 65 van hen heeft abortus overwogen en 15 van 
hen hebben ook een abortus ondergaan, 4 een 
abortus om medische redenen
• In de groep van de zwangere vrouwen zijn er 
5 die een  miskraam hebben gehad en 2 hebben 
hun kind op een later tijdstip in de zwangerschap 
verloren.
• We vermelden ook dat 2 van de 5 vrouwen die 
een miskraam hadden in het begin abortus hebben 
overwogen maar nadien beslisten hun kind te 
houden.

dossier
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• Het merendeel van de oproepen gebeurt  
tijdens de zwangerschap. Dit toont het specifiek 
karakter aan van onze concrete hulp op lange 
termijn

• Wat betreft de redenen constateren 
we (vooral bij de Franstalige antennes) meer 
oproepen met betrekking tot de gezondheid 
van de toekomstige moeders, een toename van 
de armoede en van problemen van materiële en 
financiële aard, en van huisvesting.

• We merken ook de relationele problemen 
met de ouders en/of de vaders op, de gevoelens 
van eenzaamheid en grote angst. De relationele 
hulp, eigen aan Levensadem, helpt ons in te spelen 
op deze noden. De hulpvragers krijgen de kans 

tussen het gevoel van eenzaamheid en het aantal 
steungezinnen. Mensen buiten de stad lijken zich 
eenzamer te voelen dan in Brussel, mensen van 
Belgische afkomst meer dan mensen van vreemde 
afkomst.
• In Brussel komt bijna de helft van de oproepen 
van alleenstaande vrouwen.
• Eenzelfde aandeel oproepen komt van vrouwen 
die hulp vragen maar sowieso hun kind houden.

Evolutie (2009-2010-2011)

• Hoger aantal Franstalige oproepen
• Vooral van vrouwen
• Meer oproepen van personen van vreemde 

afkomst

- Een vrouw die zwanger is van haar man maar 
noch het kind wil houden, noch haar man op de 
hoogte wil brengen.
- Een gehuwde vrouw die om ondersteuning vraagt 
omdat de zwangerschap haar veel angst bezorgt 
(risico op handicap), maar ze doet de stap alleen.

Moeilijkheden met de vader van het kind leiden 
niet noodzakelijk tot een breuk. Verschillende 
vaders die hun partner eerder vroegen om abortus, 
veranderen van gedacht wanneer ze de vastbe-
slotenheid zien van hun vrouw, en ze aanvaarden 
de zwangerschap. Het is alsof zijzelf nood hadden 
aan de bevestiging van hun vrouw vooraleer de 
zwangerschap te kunnen aanvaarden. Het is bijna 
een eerste stap op de weg naar het langzaam 
openbloeien van hun vaderschap.  Misschien is 
er ook sprake van een “zoeken naar moederlijke 
zekerheid” die ze transponeren op hun vrouw die 
moeder wordt. We kunnen ons afvragen of er geen 
sprake is van een zekere affectieve onrijpheid van 
sommige vaders (een maatschappelijk fenomeen).

Bemerkingen i.v.m. de 3 vestigingen (2011)

De beide gewestelijke vestigingen vertonen 
gelijkenissen met elkaar en verschillen met Brussel, 
bijvoorbeeld: 
• In Brussel zijn er duidelijk meer oproepen van 
vreemdelingen, die heel dikwijls in armoede leven. 
Minderjarigen zijn er minder en alleenstaande 
vrouwen meer dan in de gewesten. 
• Bij Levensadem Vlaanderen beslissen meer 
vrouwen tot abortus. Dat komt doordat een 
aantal oproepen komen via de hulptelefoon van 
Jongereninfolife, een laagdrempelige, anonieme  
luistertelefoon. 
• In de Franstalige provincies zijn er meer problemen 
i.v.m. een handicap. Een mogelijke uitleg:  huisartsen 
en gynaecologen verwijzen gemakkelijker door 
naar de universitaire ziekenhuizen van Brussel en 
Leuven wanneer zich een probleem voordoet. Het 
koppel moet dan meer inspanningen doen, praat 
erover met zijn omgeving (babysit zoeken voor 
de kinderen e.d.). Hun omgeving kan hen dan het 
bestaan van Levensadem signaleren of hen met 
ons in contact brengen. 
• I.v.m. steungezinnen: men kan een link leggen 

dossierdossier

1	 Angleur
2		 Antwerpen
3		 Aubange
4		 Basel	
5		 Beloeil
6		 Beveren	
7		 Bonheide
8		 Borgerhout
9	 Eigenbrakel
10	 ‘s-Gravenbrakel
11		 Brasschaat
12	 Châtelet
13		 Dinant
14		 Dourbes
15		 Drogenbos
16		 Erembodegem
17	 Everberg
18		 Ferrière
19	 Gent	
20		 Geraardsberdgen
21		 Hamme-Mille
22		 Hoei
23	 Juprelle
24	 Kessel-Lo	
25	 Kontich
26	 La	Louvière
27	 Lessines
28	 Liedekerk
29	 Luik
30	 Lier
31	 Leuven
32	 Louvrange
33	 Marchin
34	 Mol
35	 Montignies-sur-Sambre
36	 Mortsel
37	 Moescroen
38	 Namen
39	 Neufchâteau
40	 Niel		
41	 Nijvel
42	 O.L.V	Waver
43	 Ottignies
44	 Pesche
45	 Rhodes	Saint	Genèse
46	 Rochefort
47	 Schepdaal
48	 Theux
49	 Doornik
50	 Tourpes
51	 Tourcoing
52	 Tubize
53	 Verviers
54	 Virton
55	 Waver
56	 Wemmel
57	 Willebroek	

	 Aantal	kilometers	afgelegd	in	2011:	19.403km
Levensadem	4.300	km	 	 	 	 .		Wallonië:	11.795km,		 	 	 Brussel:	3.308km

oproepen in 2011, Wallonië, Brussel, Vlaanderen
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weinig”. Wat een Blijde Boodschap: bij Levensadem 
is er geen gevaar van werkloosheid voor onze 
vrijwilligers!

Dan denken we aan al die eenvoudige tekenen 
van solidariteit, die elke dag gesteld worden overal  
in België, om het leven mogelijk én zo goed mogelijk 
te maken. Ze zijn niet te tellen,- kijk maar naar onze 
statistieken, en dat is heel goed. 

Inderdaad, een luisterend oor, een uitnodigende 
glimlach, de vreugde van het geven, de draagwijdte 
van een woord van welkom aan het pasgeboren 
kind uit de moederschoot, van een “dank je” dat 
opborrelt uit de diepe pijn van onze maatschappij: 
hoe zouden we dat in cijfers kunnen uitdrukken?

25 jaar zijn er voorbijgegaan sinds het ontstaan 
van Levensadem: 25 jaar van een onvermoede 
rijkdom die we ons toen niet konden voorstellen.

25 jaar- en plots denk ik terug aan een 
telefoongesprek van een paar weken geleden om 
23u : Jean-Claude vertelt ontroerd en fier:

“Jacques, Micheline… ik zou jullie mijn dochter 
willen laten horen; ze staat hier naast mij. Ik heb haar 
verteld hoe ze is kunnen geboren worden 23 jaar 
geleden…”  Zoveel geluk! … Zoveel geluk dat men 
er elke dag opnieuw  enthousiast van wordt.

En u, beste lezer, als u zich wat alleen voelt, wat 
triest, en op zoek naar wat je zou kunnen doen naast 
het werk en de dagelijkse sleur, kom… Levensadem 
heeft werk genoeg, om waterdruppels te verzamelen, 
waterdruppels die grote oceanen vormen!

moeten worden genomen of doorverwijzing naar 
de juiste organisaties

6. Spirituele hulp: 

- doorverwijzing naar een gemeenschap, groep, 
kerk, religieuze groep volgens de vraag
- eucharistievieringen voor en met al wie een kind 
verloor tijdens de zwangerschap
- voorbereiding of doorverwijzing i.v.m. doopsel, 
huwelijk, begrafenis…
- luisterend oor bieden
- eucharistievieringen in de verschillende antennes 
op speciale vraag van sommige ondersteunde 
gezinnen 
- Emmausweg (spirituele begeleiding na miskraam 
of abortus)
- Noveengebed ter intentie van specifieke situaties
- Toevertrouwen van elke moeder aan een bidder/
bidster

 Al wie in 2011 een beroep 
deed op Levensadem heeft een of 
meer types hulp gekregen. Daarbij 
komt ook nog de voortgezette hulp 
en begeleiding aan mensen die reeds 
vroeger een beroep hebben gedaan 
op Levensadem. Onze hulp is immers 
steeds op lange termijn. Het spreekt 
vanzelf dat het onbegonnen werk is 
al deze hulp te becijferen.

Een vergelijking tussen de cijfers van het EIB 
en de cijfers van Levensadem is onmogelijk tenzij 
je Levensadem vergelijkt met een druppel water 
tegenover de oceaan.

Het doet me wel denken aan een gekend 
gezegde: “ het zijn kleine waterdruppels die samen 
een grote oceaan vormen”.

Deze cijfers maken ons niet beschaamd over 
ons werk, ontmoedigd door de taak, of ontgoocheld 
door het probleem van het lijden dat erachter 
verborgen zit. Wel integendeel. 

Achter die cijfers kunnen we niet anders dan 
al die blikken zien, blikken vol pijn of van vreugde en 
opluchting, wanneer de moeilijkheden een (begin van 
een ) oplossing vinden. 

“De oogst is groot en arbeiders zijn er te 

ook meubels, bestek, huishoudapparaten… 
naargelang de beschikbaarheid
- Huisvesting: mee zoeken naar appartementen, 
zoeken en in contact brengen met centra voor 
moeder en kind, opvangcentra
- Tijdelijk onderdak bij een gezin van Levensadem
- Verhuizingen met de bestelwagen van Levensadem
- Hulp bij schilderwerk, kleine reparaties…
- Hulp van vrijwilligers bij het leren lezen en 
schrijven of doorverwijzing naar de bestaande 
organisaties
- Financiële hulp of doorverwijzing naar de juiste 
instanties
- Goedkope vakanties in “L’Envie de Souffler” in 
Pesche of doorverwijzing naar kinderkampen in 
samenwerking met bepaalde organisaties
- Soms voedselhulp of doorverwijzing naar de 
voedselbank

3. Juridische hulp :

- In contact brengen met meewerkende advocaten 
of doorverwijzing naar bestaande diensten voor 
rechtshulp
- In contact brengen met een notaris

4. (para)medische hulp, psychologische hulp. 

- In contact brengen met dokters, gynaecologen, 
psychotherapeuten… nauw verbonden met 
Levensadem
- In contact brengen met diverse  medische centra: 
voor geestelijke gezondheid, pre- en postnatale 
consultaties, polyklinieken, CLB centra…
- Voorbereiding op de bevalling door vrijwilligers, 
doorverwijzing naar kinesisten, vroedvrouwen…
- Hulp en begeleiding bij borstvoeding
- In contact brengen met bekwame personen en 
organisaties i.v.m. handicap of ziekte
- Hulp voor het koppel voor hun relatie en 
communicatie, doorverwijzing naar geschikte 
personen of diensten

5. Administratieve hulp :

- Doorverwijzing naar de juiste organisaties
- Hulp bij het invullen van documenten
- Begeleiden bij de verschillende stappen die 

om hun angsten en hun eenzaamheid  te uiten. Zo 
wordt Levensadem veel meer dan een “verdeler” 
van hulpgoederen.

• In verband met het lager aantal 
oproepen van minderjarigen en studenten zien 
we 2 mogelijke verklaringen: abortus wordt meer 
gebanaliseerd, en jongeren gaan gemakkelijker naar 
een centrum, terwijl veel volwassen vrouwen hun 
vaste  gynaecoloog consulteren.

Hoe beantwoordt Levensadem nu deze oproepen?

De 226 nieuwe mensen die in 2011 een beroep 
deden op Levensadem hebben hulp gekregen op 
verschillende vlakken, telkens ook bedoeld voor de 

lange termijn:

1. Affectieve hulp en morele ondersteuning :

- In contact brengen met een “steungezin”, dat een 
vriendschappelijke relatie aangaat op lange termijn
- Huisbezoeken door het  verantwoordelijk koppel, 
bezoeken in het ziekenhuis
- Gesprekken thuis bij de verantwoordelijken 
gevolgd door concrete, aangepaste hulp, zolang die 
nodig is
- Luistertelefoon
- Correspondentie en hulp per mail

2. Materiële hulp:

- Gratis zwangerschapskledij, kinderkleding van 0-16 
jaar; speelgoed en gezelschapsspellen; al het nodige 
babygerief (kinderwagen, bedje…) en eventueel 

DOSSIER dossier



10 11

Het is al meer dan een jaar geleden dat 
wij positief hebben geantwoord op de vraag 
van Jacques en Micheline. Sindsdien hebben we 
oproepen van allerlei aard gekregen, stappen 
ondernomen om ons bekend te maken, heel 
veel speelgoed en kleertjes ontvangen, en – het 
belangrijkste waarschijnlijk- veel vorming van 
Jacques en Micheline genoten over het reilen en 
zeilen en vooral de “spirit”  van Levensadem. 

Hun oproep heeft ons geraakt en elke 
ontmoeting bevestigt deze roeping.

Elke ouder ondersteunen op concrete, 
menselijke  manieren, langs waar God kan passeren 
en van ons zijn instrument maken, diep respect 
hebben voor de verschillen van de ander, voor elk 
persoonlijk verhaal, elke cultuur en overtuiging: 
het was iets dat allang kiemde in ons en elke dag 
nog groeit . 

We waren heel blij toen het eerste steungezin 
ja antwoordde op onze vraag. Ze hebben ons 
zelfs bedankt, omdat wij aan hen dachten: de 
omgekeerde wereld!

Wij zijn eenvoudige getuigen, eenvoudige 
schakels tussen mensen zodat een menselijk en 

vriendelijk netwerk wordt geweven rond moeders 
in moei lijkheden. Dat is onze roeping, denken we.

Lang leve Levensadem!

Caroline en Damien Schwartz.

“Hier voelen we ons goed: we voelen ons 
onthaald, we voelen ons welkom… Waar wij wonen 
is het anders, daar voelen we ons eenzaam”.

Zoete balsem op het hart van Marcel 
en Jeanine, de verantwoordelijken voor het 
vakantiecentrum ‘L’ Envie de Souffler’ in Pesche.

Marcel en Jeanine houden niet van grote 
filosofische overpeinzingen, maar ze hebben 
geleerd filosofisch te zijn! Als ik hen vraag 
om iets te schrijven over hun belevenissen als 
verantwoordelijken, kijken ze wat bedenkelijk. 

Toch delen ze met veel plezier enkele 
overwegingen die veelbetekenend zijn voor het 
plezier van de vakantiegangers. Ze vertellen 
over hun vertedering wanneer een kind 
vraagt: ”Ga ik hier vriendjes vinden?” en hun 
voldoening wanneer de ouders van datzelfde 
kind vragen of ze wat langer mogen blijven dan 
voorzien.

Blijdschap wanneer ze ontdekken dat een 
gezin gevulde druivenbladeren heeft bereid 

korT kort

voor de andere gezinnen in het centrum. 
Bewondering voor de moed van Sylvia 

en haar zus die met hun 5 jonge kinderen de 
bus nemen naar Couvin om boodschappen te 
doen, gewoon als ze zijn om alleen hun plan te 
trekken.

Het is nochtans niet allemaal rozengeur 
bij Marcel en Jeanine: toiletten ontstoppen, 
een kast herstellen, gauw poetsen tussen 2 
verblijven in, voorraden aanvullen.. Er is veel 
volk geweest vorige zomer in Pesche! Zonder 
nog de onvoorziene bezoekjes te tellen die 
veel plezier doen: ” We waren in de buurt, 
en we wilden wel eens komen zien en jullie 
goedendag zeggen”.

Marcel en Jeanine waren ook heel geroerd 
door het geschenk van een Nederlandstalig 
gezin: “We dachten dat jullie ook eens de kans 
moeten krijgen om uit te blazen, daarom stellen 
we jullie voor een week op vakantie te gaan in 
september in ons vakantiehuisje in Frankrijk”.

Pesche is zeker meer dan wat gebouwen 
of een paradijselijk hoekje uit de wind; Pesche 
is een vangnet voor goede ideetjes en leuke 
vriendschappen gericht naar alle windstreken!

Een tijdje geleden hadden we telefonisch 
contact met pastoor Claude, van de parochie 
van de Zalige Anuarite, de eerste vestiging 
van Levensadem in Goma. Charles, samen 
met zijn vrouw Agnes verantwoordelijk voor 
Levensadem, is parochiesecretaris geworden, 
wat zijn taak wat makkelijker maakt. Vorig jaar, 
tijdens ons laatste bezoek was hij van plan 
een vestiaire te beginnen, met de hulp van 
genereuze en solidaire medeparochianen.

Verschillende eucharistievieringen voor 
wie een kind verloor tijdens de zwangerschap 
werden er in de parochie en in de kathedraal 

gehouden. “De kerk was stampvol, zodat de 
celebrant op het einde van de viering geen 
woorden meer vond. Hij was zo ontroerd dat hij 
me verzekerd heeft zoveel mogelijk vieringen te 
houden tijdens het jaar”, vertelt Alphonse ons, 
de coördinator van Levensadem in Goma. Hij 
heeft de verantwoordelijke voor de vestiging 
van Levensadem in de kathedraalparochie 
aangesteld. 

En zo functioneert 
Levensadem-Goma: de 
antennes hebben elk als 
“territorium” een parochie, 
maar het parochieleven 
ginder is dan ook totaal 
anders dan hier!

Bijna een jaar wachten 
we nu al om terug te 
kunnen keren om de 
vorming post-abortus en 
post-miskraam te kunnen 
afwerken, om Alphonse te 
ondersteunen in zijn werk 
als coördinator en supervisie 
te houden met de plaatselijke 
verantwoordelijken. 

Maar pastoor Claude heeft ons gevraagd 
te wachten op zijn groen licht om de 
vliegtuigtickets te bestellen.  Goma is nog steeds 
zo onveilig dat er een avondklok is ingesteld 
om 18.30u. Het leed van de gezinnen is groot. 

Jacques en ik voelen ons heel machteloos. 
We weten dat onze aanwezigheid ginder 
niets kan veranderen aan de politieke situatie. 
Bij gebrek aan daadwerkelijke hulp op het 
terrein zijn we in gedachten bij hen, in ons 
verlangen naar gemeenschap en medevoelen. 
Heel armoedig, op 6000 km afstand en met 
heel weinig communicatiemiddelen. Maar 
we wanhopen niet en bidden elke dag dat 
we in 2013  toch een volgende reis kunnen 
organiseren.

Nieuws

PesCHe...

eN wAT 

verderweg: goMA 
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Gemeenschap gevolgd. Die duurde 
verschillende weken. Toen ik het getuigschrift 
had gekregen, had ik een onderhoud met een 
sociaal assistente en een psychologe.

Korte tijd nadien was het antwoord 
“neen”. Allemaal omdat ik heel eerlijk had 
verteld dat ik een heel moeilijke jeugd heb 
gehad. Ik heb al opgemerkt dat dit mensen 
bang maakt. Die dames vertelden me dat ze 
zich misschien vergisten maar dat ze geen 
risico’s durfden te nemen. Ik vraag me nog 
altijd af: “Waar waren ze bang voor?”  Ik ben 
nochtans iemand die al hard aan zichzelf 
heeft gewerkt en door alle beproevingen in 
mijn leven een grote innerlijke kracht heb 
gekregen. 

Ze hebben niet de tijd genomen om me 
wat beter te leren kennen.  

Toen ik de voorbereiding volgde voor 
de adoptie, had men mij gezegd dat als ik 
ooit werd geweigerd door een organisatie, ik 
gewoon een afspraak moest maken met een 
andere organisatie. Maar in België is er maar 
één adoptieorganisatie voor gehandicapte 
kinderen. En zo viel mijn project weer in het 
water. Het maakte me echt bedroefd dat de 
beslissing volledig afhing van 2 vrouwen die 
niet de moeite hadden genomen mij beter te 
leren kennen.

Heel die tijd had ik 2 kinderen in pleegzorg bij 
mij. Ze waren broer en zus en zijn anderhalf 
jaar bij mij gebleven. 
Vóór hen had ik verschillende kinderen 
thuis opgevangen via de dienst voor 
pleegzorg, telkens voor korte tijd. Zij zouden 
oorspronkelijk 3 maand bij mij blijven, maar 
omdat ze niet naar hun familie terugkonden, 

Ik ben Frieda en ik wil jullie mijn verhaal 
vertellen. Mijn enig kind Vanessa is geboren 
op 3 juli 2002 en gestorven op 21 september 
2005, tengevolge van een acute leukemie.
Het was een heel harde beproeving voor mij 
als moeder om mijn kind te verliezen.

Enkele maanden later werkte ik 
als vrijwilligster in een ziekenhuis voor 
kinderen. Na een tijdje wilden ze niet meer 
dat ik daar nog werkte. Het was een grote 
ontgoocheling voor mij. Ze gaven me de 
raad om eerder mee te doen met “Sparadra 
Circus”, en op te treden voor zieke kinderen 
in hospitalen. Dat heb ik gedaan.

Een paar maand later ben ik daarmee 
gestopt, want het was niet echt wat ik wilde 
doen. Ik wilde kinderen in nood op een 
meer directe manier helpen. Ik heb dan 
stappen ondernomen om pleegmoeder te 
worden voor lange termijn. Weer werd ik 
geweigerd, maar een Vlaamse pleegdienst 
voor kortverblijf “De Kinderdienst” heeft 
mijn kandidatuur aanvaard.

Na de dood van Vanessa was mijn leven 
helemaal dooreen gegooid en ik zocht een 
nieuw leven op te bouwen zonder Vanessa. 
Ik wilde graag een ander kind, maar jammer 
genoeg besliste de natuur er anders over. 
Ik kon niet meer zwanger worden want ik 
ging naar de menopauze toe. Weer moest ik 
rouwen.

Nadien ben ik met een procedure 
begonnen om een gehandicapt kind te 
adopteren. Ik ben naar een organisatie gegaan 
om informatiesessies te volgen. Daarna heb 
ik de voorbereiding tot adoptie bij de Franse 

GETUIGENISSEN

heb ik me dag en nacht voor hen ingezet 
gedurende anderhalf jaar, zonder te weten 
hoelang ze gingen blijven. Op 14 oktober 
2009 zijn ze naar een crèche gegaan. Het was 
een bruuske breuk, zonder dat de kinderen 
of ik waren voorbereid, zonder afscheid te 
kunnen nemen.

Die 2 kindjes hadden een motorische 
achterstand en wij hadden een goede band 
van vertrouwen, veiligheid en liefde gekregen. 
Ik heb hen alles gegeven wat ik kon en ik 
hoop dat ze dat in hun hart mogen bewaren 
de rest van hun leven. Bovenop de brutale 
scheiding maakte ik mij ook ongerust over 
hun toekomst. Ik vroeg me af: Gaan ze zich 
na al die veranderingen nog kunnen hechten 
aan iemand?

Voor ik Vanessa kreeg, kon ik me niet 
inbeelden dat ik zo moederlijk kon zijn. Ook 
al is ze gestorven, ik blijf een moeder en ik 
wil mijn moederliefde geven aan kinderen 
die er nood aan hebben. 

Voor mij is dat een zending. Voor mij 
geeft dat een zin aan het overlijden van 
Vanessa.

Wat mij vooral geholpen heeft om vol te 
houden na de dood van mijn geliefde kleine 
Vanessa, is dat ik denk dat zij zou willen dat 
ik me goed en gelukkig voel, omdat zij zoveel 
van mij hield. Ik ben er zeker van dat Vanessa 
me altijd ziet en dat ze altijd bij mij is. Ik zie 
haar als een engel die me beschermt. Ik heb 
een tijd geen kinderen kunnen opvangen 
omdat ik in het ziekenhuis heb gelegen voor 
een volledige knieprothese.

En ik ben heel blij te kunnen aankondigen 
dat ik sinds enkele maanden de meter ben 
geworden van de kleine Ilias. Voor mij is al 
wat ik in mijn leven krijg een geschenk van 
God.

Intussen ben ik ook aanvaard als 
pleegmoeder voor lange termijn en sinds 15 

december 2011 vang ik Manon op, die nu 2 
jaar oud is. 

Ik besef dat het de moeite loont om in 
het leven vol te houden. Mijn geluk vandaag 
bestaat eruit volop moeder te zijn, dat is 
de vrucht van mijn dochter Vanessa: het is 
dezelfde geest en het vervult mijn leven en 
mijn hart.

Frieda

geTuigeNisseN

MijN LeveN voor eN 
NA, ZoNder vANessA
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ouders bij me thuis komen om zijn zoon te 
bezoeken. Mijn ouders hebben besloten de deur 
voor hem te openen en hem een kans te geven. 
Ze willen hem nu beter leren kennen .

J. was 3 kilo 175 toen hij geboren werd. 
Hij huilt veel, slaapt niet graag in zijn bed en wil 
meestal opgepakt worden en is ook nog een 
gulzigaard, maar ja hopelijk gaat hij veranderen he 
....voor de rest is hij het mooiste dat mij ooit is 
overkomen. Hij heeft mijn leven en omgeving in 1 
minuut veranderd en ik zou hem voor geen geld 
willen verliezen. Hij is mijn wondertje dat God 
heeft gestuurd .

Dit is een dramatische verhaal met een 
happy einde: eind goed al goed    (zoals jullie 
het zeiden:” ‘t komt goed”  en zo is het ook 
uitgekomen)   Nu nog hopen dat ‘t zo blijft.

Ik hoop dat het met jullie ook goed gaat.
Groetjes en bedankt voor alle steun. 
Ik zal zeker nog eens  langs komen met de 

kleine

N.

Beste Jo en Veva 
Beste wensen voor  een gelukkig Nieuwjaar 

Sorry dat ik niets liet weten maar mama zijn 
is geen 8 uur job maar een 24 op 24 job  echt 
niet simpel. Het is aanpassen en de hele tijd heb 
ik mijn handen vol met iets (pampers verversen 
, strijken, wiegen , kleren wassen, melk maken, 
opruimen, bezoek ) ...ik probeer mijn best te 
doen om ook wat tijd te hebben voor mij maar 
het is niet simpel  .

Ik ben ondertussen dus bevallen van een 
zoontje   iets voor de feestdagen in december 
(een kerstvers kind dus he ) ik was wel 2 
weken overtijd . Omdat ik een heel stressvolle 
zwangerschap heb gehad en het kind dat ook 
heeft gevoeld wilde hij daarom misschien nog 
niet geboren worden. Dus hebben ze de bevalling 
moeten inleiden, daarna heb ik ook een heel 
moeilijke bevalling doorgemaakt. Erna mocht 
ik enkele dagen geen bezoek krijgen en moest 
echt alleen zijn ....maar God zij dank mijn kind is 
gezond. Ik ben nu thuis aan het afwachten tot mijn 
school terug begint en intussen geniet ik van mijn 
zoon, ik probeer hem al de liefde te geven die hij 
in de buik niet heeft gekregen. 

Mijn thuissituatie is nu heel wat beter. Vooral 
mijn mama is heel blij met de kleine. Mijn papa 
had het er in het begin wat moeilijk mee maar nu 
wordt hij het wat gewoon . ’s Nachts is het wel 
moeilijk, want ik sta er alleen voor , 

( en wees er maar zeker van dat de slapeloze 
nachten begonnen zijn: gedaan met uitslapen  maar 
ja dat hoort er eenmaal bij he )  . Maar overdag 
krijg ik veel hulp van mijn zussen en mama .

Mijn vriend mag uiteindelijk toch van mijn 

dat het allemaal goed gekomen is 
maar weet nu wel hoe kwetsbaar en 
waardevol de liefde is…

Godzijdank en ook voor ons kind 
zijn we weer samen. 

Volg je hart, dat is wat Levensadem 
me geleerd heeft en daar zal ik hen 
altijd dankbaar voor zijn…

N.

Een nieuwe vriend... Wat een 
grote liefde, echt de man van m’n 
dromen...

Na twee maanden bleek ik 
zwanger, ongelofelijk op mijn 
achtendertigste voor de eerste keer. 
Ik had het nooit gedacht maar 
was er wel heel blij mee...
Vol enthousiasme vertelde ik 
het aan mijn vriend. Die werd 
bleek en was hier niet meteen 
enthousiast over. 

“Jammer, maar hij draait 
wel bij”, dacht ik... Na een paar 
weken echter kwam hij het 
uitmaken. Ik stortte letterlijk 
in…Dit kon niet waar zijn…

Bovendien wou hij ook 
het kind niet houden. Ik wist 
niet wat te doen, ik zocht op 
internet naar hulp en kwam bij 
Levensadem terecht.

Verhelderende gesprekken  
maakten me duidelijk dat ik 
zelf ons kind wou houden, hoe 
dan ook…

Vier moeilijke maanden 
volgden hierop; eenzaam en 
misselijk zette ik dapper door en 
vertrouwde op betere tijden. De 
steun van Levensadem die heel warm 
en niet opdringerig was loodste mij 
door deze loodzware periode… 

Tot ik terug contact kreeg met mijn 
vriend. Hij wou wel eens afspreken en 
stilaan groeiden we weer naar elkaar 
toe en werden terug een koppel…

Ik kan het soms niet geloven 

GETUIGENISSEN
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Sindsdien ontmoet ik elke week Charles en 
Ghislaine, de verantwoordelijken voor Brussel, die de 
Heer in zijn goedheid op mijn weg heeft geplaatst. 
Samen gaan we die prachtige “Emmausweg”. 
Langzaamaan heb ik mijn kinderen meer voelen 
levend worden, elke dag. En van daaruit heeft God 
mij inzicht gegeven over zoveel andere dingen. Hij 
heeft me geleid, ik voelde Hem tegen me praten, Hij 
heeft me veel geschenken gegeven waar ik me pas 
achteraf bewust van werd. Ik heb de vreugde van 
de stille aanbidding van Jezus in het H. Sacrament 
en in de eucharistie ontdekt; ik voel wat meer liefde 
voor mezelf en daardoor ook voor jullie allen. Elke 
dag krijg ik tekens van de Heer: ik heb een diepe 
wonde kunnen vergeven, ik kreeg een mooi sociaal 
huisje, waar ik al 7 jaar op wachtte. Ik dacht dat ik 
schuchter was en dus geblokkeerd, maar ik besefte 
dat een heel groot gevoel van trots mij gevangen 
hield en me tegenhield om te leven, te handelen en 
gelukkig te zijn. Van dan af heb ik besloten in actie 
te komen.  En dit getuigenis kon ik enkel schrijven 
dankzij mijn mooie ontmoeting met God. Ik voelde 
me zo incompetent!

Ik heb nu een heel ander leven, een écht leven, 
dat mijn angsten heeft weggenomen, mij veel sterker 
heeft gemaakt, dat een glimlach in mijn hart legde. 
Dankzij die glimlach trek ik enkel nog goede mensen 
aan en mooie dingen en als er een moeilijkheid 
opduikt weet ik nu dat Onze Vader altijd, altijd daar 
is om ons te helpen. Hij zegt: “Ik laat jullie niet als 
wezen achter. Ik kom bij jullie terug” (Joh.14,18) of 
“Ik leid blinden langs wegen die zij niet kennen, langs 
onbekende paden leid Ik hen. Voor hen uit verander 
Ik het duister in licht (Jes. 42,16)

Wat een mooie knipoogjes van God!

Ik denk dat dit getuigenis het begin is van mijn 
vertrek uit mijn gevangenis. Eindelijk!!

Leve de vrijheid! CVW

“Ik ben 66 jaar en tot nu toe heb ik niet echt 
een gemakkelijk leven gehad.

De feiten: ik heb 3 abortussen meegemaakt, 
waarvan de eerste toen ik nog minderjarig was, en 
een miskraam. Gedurende jaren heb ik dat verborgen 
gehouden en zelfs volledig vergeten. Het veroorzaakte 
wel een heel slecht gevoel in mijn leven, er was een 
groot lijden, zonder dat ik wist waar dat slecht gevoel 
vandaan kwam. Ik overleefde want zonder er mij 
bewust van te zijn was ik halfdood of halflevend, 
naargelang de interpretatie.

Hoe kon ik verder leven tenzij door me te 
bekommeren om anderen, door te werken, door mijn 
inspanningen te versnipperen in heel veel domeinen, 
en vooral door mannen te ontmoeten. Ik wilde in 
hun ogen al was het maar een heel klein vonkje 
liefde zien. MISLUKKING natuurlijk!! Ik gedroeg me 
telkens als een glimlachende,vriendelijke vrouw en 
ze zagen in mij een fijn geklede, mooi opgemaakte, 
verzorgde vrouw. Ze kozen me enkel uit om wat ik 
liet zien. Maar er was een diepe pijn in mijn hart, 
een grote woede, die mijn gezondheid ondermijnde. 
Ik leefde in een heel oppervlakkige wereld waar God 
heel ver was. Zonder Hem was mijn leven zo triestig 
en ingewikkeld! Tot de dag waarop ik een eucharistie 
bijwoonde, georganiseerd door Levensadem, voor de 
moeders die een kindje hadden verloren tijdens de 
zwangerschap. Ik werd uitgenodigd hen een naam te 
geven: Roland, Jean, Laurélie, Claude. Een dame zei 
me: “Vier? … hm!!!” Ja, vier…

Ik heb 4 kaarsjes aangestoken voor mijn 4 
kleintjes. Plots bestonden ze echt.

Maar het duurde nog 4 jaar (misschien één 
jaar voor elk) vooraleer ik besefte dat het absoluut 
nodig was aan mijn genezing te werken. Een serieuze 
bewustwording! Het is tijdens de Paasviering dat een 
woord van Ghislaine alles in gang heeft gestoken: “Hij 
is echt levend!”

EMMAUSWEG

eeN Nieuw LeveN
eMMAusweg
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door de emoties. De wisseling van hormonen 
laat me terug vallen in de angsten van enkele 
maanden geleden. Ik krijg een depressie. 
Opnieuw naar het ziekenhuis. Charly 
begrijpt het niet, hij drinkt zijn flesjes 
maar half op, behalve wanneer hij me in 
het ziekenhuis komt bezoeken. Wanneer ik 
thuiskom, kijkt hij me niet aan, wendt zich 
af. De kinderarts is ongerust en suggereert 
me hem te vertellen over mijn gevoelens, 
over alle gebeurtenissen rond zijn geboorte. 
Ik voel me een beetje dom, maar ik vertel 
hem alles. Hij kijkt me aan met zijn grote 
ogen, met veel aandacht voor mijn intonatie, 
hij lacht naar mij. Een glimlach die zijn 
opluchting laat zien dat hij echt helemaal 
bemind wordt voor wie hij is. 

Wij begrijpen ook dat we door onze 
kleine Charly, het verleden kunnen loslaten, 
dat we ons nu volop op de toekomst richten; 
een nieuwe start kondigt zich aan… We 
beginnen een Emmausweg met Levensadem, 
en zijn vol verbazing te zien hoe krachtig het 
Woord is, hoe het ons raakt midden in ons 
leven. Het is een avontuur dat ons mooie 
ontdekkingen van vrede, liefde en vergeving 
onthult.

Laure en David.

steeds stil, we zijn zelfs vergeten dat het 
binnenkort Kerstmis is. We kiezen een urne 
voor onze baby. Er is er maar één geschikt 
voor haar lengte, vol symbolische pracht, 
zowel van materiaal als vorm. We schrijven 
elk een brief aan Lucie, zonder dat het was 
afgesproken. We leggen de 2 brieven samen 
tot één tekst die wordt voorgelezen op haar 
begrafenis. 

Ik leef niet meer, ik wil weg van de 
werkelijkheid, niet meer weten, niet meer 
voelen, niets meer herinneren… ik vlucht 
in de slaap. Telkens ik wakker word, neem 
ik terug een slaappil. Als de doos leeg is, 
word ik dan toch wakker. Ik ben vol van 
een niet te meten woede, boos op de hele 
wereld; “Waar is God hier, waarom heeft Hij 
dat toegelaten?”. Ik verlies de band met de 
werkelijkheid, ik brul, schreeuw, huil. Mijn 
pijn is onzegbaar, ik maak alles kapot op 
mijn weg, ik zeg verschrikkelijke dingen, 
help, ik sterf!

Ik word naar het hospitaal gebracht en 
word er geholpen. Ik heradem. We ontmoeten 
Levensadem en we gaan ons herbronnen in 
“l’Envie de Souffler”, in Pesche. Het leven 
herneemt zijn loop. Het leven, het evangelie, 
het Woord heeft ons geleerd dat als het verhaal 
slecht afloopt, het betekent dat het verhaal nog 
niet ten einde is.

De maanden gaan voorbij en op een 
dag vernemen we dat er weer een kleintje 
op komst is. Onze vreugde gaat gepaard met 
veel angst en bezorgdheid. We houden onze 
adem in tot 20 weken zwangerschap. Alles 
gaat goed. Het is een jongen, hij zal Charly 
heten. We hebben een prachtige geboorte 
meegemaakt, met een vijfsterrenploeg, de 
herinnering is magisch.

Maar heel vlug worden we ingehaald 

wekker gaat, we pakken mekaar vast, nee, 
ik wil dat niet… en toch! De bevalling is 
verschrikkelijk, duurt een eeuwigheid, is 
pijnlijk, maar we worden ondersteund door 
een ongelooflijk menselijke ploeg. Ze zijn er 
als het nodig is, vinden de woorden die we 
nodig hebben. Het is 3 uur in de morgen 
wanneer de verschrikkelijke verlossing 
komt. We zijn bang, we willen onze dochter 
liever niet zien. De dokter stelt ons gerust, 
geeft uitleg…
Het is ochtend, we moeten de begrafenis 
regelen.

Er komt een priester, hij luistert naar 
ons, bidt met ons en gaat onze dochter halen.

De dokter heeft compressen gelegd op 

wat zou kunnen “choqueren”, we krijgen 
alle tijd om haar te leren kennen. De liefde 
doorstraalt alles, we vinden haar prachtig. 
De dokters zijn fantastisch, heel attent, ze 
houden zich bezig met ons kind alsof ze nog 
leefde.

We komen thuis, de tijd staat nog 

Toen onze wegen elkaar kruisten, 
hadden we allebei een moeilijk verleden 
achter de rug. Onze ontmoeting was als een 
nieuw begin, een enorme vreugde, als een 
geschenk van het leven! Heel snel kregen we 
het nieuws dat ons nestje groter zou worden 
…het mooiste geschenk van het leven! Een 
vreugde die we deelden bij elke echo.  Maar 
op een avond is de toon streng en helder, 
geen ruimte voor twijfel, het bloedonderzoek 
geeft slechte resultaten. Alles wijst erop 
dat ons kind getroffen is door trisomie 
18. Allebei beslissen we meteen het te 
aanvaarden… maar al snel vernemen we dat 
kinderen met deze afwijking helemaal niet 
levensvatbaar zijn. We wachten wekenlang 
op een gespecialiseerde echo. Een wolk van 
regen vloeit over mijn wang. Ik hoor de 
bevestiging als een slag van de hamer. De 
dokter wil geruststellen, hij toont ons haar 
handje, haar voetje en dan een lange stilte. 
Hij roept zijn collega, ze praten lang in het 
Engels. Ze kunnen niet begrijpen hoe het 
hartje kan kloppen. Als het dat maar is, men 
doet wonderen tegenwoordig in cardiologie. 
We blijven hopen.  De tijd gaat voort en we 
vernemen dat alle organen zijn aangetast. 
Ik weet niet meer hoe ik heet, hoe, waarom, 
wat doen. Men stelt ons verder onderzoek 
voor, een gesprek met specialisten die ons 
bevrijden van ons schuldgevoel en ons allerlei 
mogelijkheden voorstellen. Wij kiezen 
één van hun voorstellen uit. We breken de 
zwangerschap af op een moment dat de 
neurale verbindingen nog niet gevormd zijn 
en onze kleine Lucie kan inslapen zonder 
pijn te lijden.

We praten lang met onze gynaecoloog 
over onze keuze, over wat ze precies inhoudt, 
wat de gevolgen voor ons leven kunnen zijn. 
We bepalen een  datum. Het is verschrikkelijk, 
de tijd staat stil, onze kracht is weg, de 

EMMAUSWEG

ALs HeT verHAAL sLeCHT eiNdigT…. 
BeTekeNT HeT dAT HeT verHAAL Nog NieT TeN eiNde is!

EMMAUSWEG
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Antwerpen	:	12/03/13,	20u
Sint-Anna-ten-Drieën, 
Hanegraefstraat 1- 
2050 Antwerpen-Linkeroever
Met Mgr Bonny

Brugge	:	18/03/13,	20u
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 336
 8310 Sint-Kruis-Brugge
Met Mgr De Kesel 

AGENDA.
Vlaams	Brabant	:	21/03/13	
20u
Tollembeek 
Sint- Martinuskerkl
Plaats, 1570 Tollembeek
Met Mgr Léonard 

 “Ik heb verschillende miskramen gehad. 
Tijdens de eucharistie heb ik me gereali-
seerd dat het telkens om een kind ging, en 
dat elk van die kinderen nu leeft bij God.”

“Mijn dochter en haar man hebben een 
miskraam gehad. Ze zijn niet gelovig. Als 
grootmoeder voel ik de noodzaak om dit 
kind aan God toe te vertrouwen. Deze 
eucharistie geeft me de kans een concreet 
gebaar te stellen voor mijn kleinkind en 
dat doet me veel goed.”

“Ik heb vorig jaar een abortus meegemaakt en ik zie er hard 
van af. In deze viering heb ik me gerealiseerd dat mijn kind bij 
God is en dat Hij me vergeeft. Ik kan eindelijk weer “opstaan”. 

nodigt iedereen uit op een Eu-
charistieviering voor en met al 
wie een kindje verloor tijdens 

de zwangerschap :
Deze vieringen zijn niet enkel bedoeld voor de ouders van een over-
leden kindje maar ook voor al wie van dichtbij of verderaf op de 
hoogte was van het bestaan van dit kind: grootouders, broers, zus-
sen, vrienden, collega’s, verpleegkundigen, dokters… of  al wie 
bekommerd is om het leven en mee wil bidden…
Een teken van solidariteit met al wie een kindje verloor nog vóór het 
kon geboren worden. 

euCHArisTievieriNg

GEBOREN	IN	DE	EEUWIGHEID
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Want vandaag is het voortbestaan 
van Levensadem zelf op korte of 
middellange termijn bedreigd.

5 euro per maand kan een leven 
redden. 

5 euro per maand kan een vrouw, 
vol wanhoop om het verlies van haar 
kind, helpen rechtstaan. 

5 euro per maand helpt ons concrete 
hulp te bieden aan een gezin in nood.

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	!

Onze excuses dat we elke keer 
opnieuw moeten terugkomen op … 
de financiële noden van Levensadem. 
Velen onder jullie hebben zich al 
gerealiseerd dat een maandelijkse 
gift, hoe klein ook, de beste manier 
is om ons toe te laten verschillende 
gezinnen in nood te helpen hun 
moeilijkheden te overwinnen. 
Van harte dank!

Zelfs verschillende moeders die zelf 
gesteund worden door Levensadem, 
hebben beslist enkele euro’s per maand 
te storten omdat ze zich bewust zijn 
van het belang van de hulp en van de 
relationele en materiële omkadering 
die ze krijgen en nog zullen krijgen in 
de toekomst.

Als ieder die het tijdschrift krijgt 
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.

weNseN 

LAAT MAAr NieT MiNder geMeeNd: 
oNZe BesTe weNseN voor 2013

We wensen jou, je familie en je omgeving

verbondenheid die sterk maakt,
kunnen dragen en gedragen worden,
iemand mogen zijn voor een ander,
en anderen die er zijn voor jou.

Veva en  Jo
        Micheline en Jacques
          Ghislaine en Charles
           Caroline en Damien
                       Marcel en Jeannine

DOORLOPENDE OPDRACHT

Rekeningnummer van de opdrachtgever:

Naam:

Straat + nr. + busnr.:

Postnummer:     Gemeente

Bedrag:

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

 O   zonder fiscaal attest:  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 …………………                                                          op (datum) …………………..

Handtekening

fiNANCies

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
info@levensadem.be 

Antenne nationale
et provinces francophones
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
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
D. et C. 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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