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intro

Boven alle
verwachting.
Toen me onlangs gevraagd werd iets over
de “Hoop” te schrijven, moest ik denken
aan het Portugese woord “espera” dat
hoop betekent, maar ook verwachting,
zoals in het woord “a sala de espera “
dat wachtzaal betekent. In gedachten zag
ik de vrouwen in de wachtzaal van een
gynaecoloog… Zegt men van hen ook niet
dat ze “in verwachting “ zijn? En… heeft
hun verwachting ook iets met “hoop” te
maken?
Is een kind verwachten een teken van
hoop?
In het algemeen zou men spontaan ja
kunnen
antwoorden; zwangerschap,
voortplanting kan je zien als een projectie
van de huidige mens in de toekomst; de
voortzetting van de menselijke soort; het
verlangen te blijven en te blijven bestaan…
en als we er zelf niet meer zijn, doorheen
onze kinderen en kleinkinderen. Zij
zullen allicht ontdekken wat vandaag nog
onverhoopt is, zij zullen de vooruitgang
boeken die wij op dit moment nog niet
kunnen vermoeden!
Is een kind verwachten een
teken van hoop?
Laten we ons eerst even
afvragen wat hoop is.
Volgens het woordenboek
Van Dale is “hoop”: wensende
verwachting dat iets goeds,
dat nog onzeker is en in de
toekomst ligt, werkelijkheid
zal worden.
“Wensende verwachting”,
niet zomaar verwachten,

maar het wensen, ernaar verlangen. Hoop
vertrekt dus vanuit een verlangen!
Het is een feit dat steeds minder nietgewenste kinderen de deur van de hoop
kunnen open duwen…
Een tijdje geleden bladerde ik in een
tijdschrift over opvoeding. Een passage
over kinderwens trok mijn aandacht.
Volgens de auteur van het artikel heeft
het verlangen naar een kind in onze tijd
de relatie ouder-kind veranderd: het
kind, waarnaar verlangd wordt, bestaat
niet meer omwille van zichzelf of om de
toekomst van de mensheid veilig te stellen.
Het is een instrument geworden om de
soevereine behoefte aan zelfontplooiing
van de volwassene te bevredigen.
Dit stukje lectuur inspireerde me toen ik
precies met datzelfde onderwerp bezig
was.
Regelmatig noemt men een zwangerschap
OK of wordt ze aanvaard, omdat het gaat
om een gewenst kind. Nochtans kunnen
achter de kinderwens een heleboel andere
verwachtingen schuilgaan.
Ik kan ze niet allemaal
opnoemen, maar durf er
toch enkele aanstippen
waar we regelmatig mee
geconfronteerd worden bij
Levensadem.
Sommige vrouwen willen
vooral “zwanger zijn”. Het
verlangen naar een kind
verschijnt soms enkel als
een watermerk op papier,
en soms op een heel
fijne manier. Ik denk aan
sommige jonge meisjes in

INTRO
verwachting, die hopen op die manier te
ontsnappen aan de instelling waarin ze
zijn geplaatst. Hun zwangerschap is een
signaal aan het adres van hun moeder of
een vraag om meer aandacht en genegenheid vanwege de volwassene(n) van wie ze
afhankelijk zijn.

of koppige “goestingen”, soms zelfs grillen,
die nog hardnekkiger worden naarmate
ze niet ingewilligd worden. Het kunnen

Zwanger zijn kan voor sommige vrouwen
ook de uitdrukking zijn van hun verlangen
om aan hun man, hun familie en schoonfamilie hun vruchtbaarheid te bewijzen. Dat
verlangen is des te sterker na één of meer
miskramen.Veel Afrikaanse vrouwen leven
in deze realiteit, gevangen in hun angst om
verstoten te worden.
Ook vrouwen die één of meer abortussen
hebben meegemaakt, kunnen nood hebben aan die geruststelling: “Ja, ik ben nog
vruchtbaar”.
Andere vrouwen, die tegen de 40 lopen,
zien met bezorgdheid de menopauze aankomen en wekken plots het verlangen
naar het moederschap in zich. Indien nodig gaan ze zelfs voor in vitro fertilisatie als
ze geen mannelijke partner hebben. Eén
van hen vertrouwde ons haar angst toe
om alleen te blijven in het leven. Die angst
zat verborgen onder haar kinderwens. Ze
hoopte dat tenminste haar kind zich later
om haar zou bekommeren.
Ten slotte ontmoeten we ook koppels die
denken dat een kind een onfeilbare manier is om hun relatie hecht te maken, een
levenslange garantie of zelfs een kans om
de relatie weer op te bouwen.
Als we zeggen dat een kind verwachten
hoop uitdrukt lijkt daarmee dus niet alles
gezegd. In de wirwar van onze verlangens,
zoekt onze diepste hoop zich moeizaam
een weg doorheen de prioriteiten die wij
onszelf stellen. Sommige verlangens komen overeen met noden die wij dwingend
vinden, vitaal, of gewoon aangeboren. Andere verlangens gelijken op voorbijgaande

zelfs echte obsessies worden: “ Ik wil een
kind, kost wat kost … ik heb er recht op”,
denken sommigen. “ Een kind wanneer ik
het wil en zoals ik het wil … ik heb er
recht op”, denken anderen.
In dat woud van verzuchtingen brengt de
Hoop leven…
Wij hopen omdat er een verlangen is.Verlangen komt voort uit een gemis. Maar we
moeten het opmerken…
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intro
De hoop ontstaat dus uit het besef van een
gemis, een leegte, een onvoldaanheid, die ons
verlangen zoekt te vullen. Maar als het kind
dat verwacht wordt enkel ons verlangen stilt,
riskeren we snel teleurgesteld te worden.
We zullen langzamerhand beseffen dat zijn
of haar aanwezigheid niet hét puzzelstukje is
dat nog aan ons geluk ontbreekt. En wat dan
met het geluk dat we zoeken en wat dan
met het geluk van het kind?...
Soms is het kind er opeens, onverwacht.
Zijn plotse aanwezigheid geeft dan een
trap in het mierennest van onze verlangens.
Misschien is dat de gedroomde gelegenheid
om er eens orde in te scheppen, … om het
leven vanuit een andere hoek te bekijken, de
hoek van een voetje dat zorgeloos bonkt op
de poorten van de hoop.
Dat kind aanvaarden, in zijn eigen bestaan;
als wie hij of zij is, los van onze persoonlijke
verlangens, kan voor iedereen, … voor hem
of haar en voor ons, een onvermoed zicht
geven op een realiteit die concreter is dan
onze vroegere verlangens, een realiteit waar
we in feite ten diepste naar verlangden en
die we niet durfden onder ogen zien, hoop
die verstikt werd onder de veelheid van
onze verwachtingen.
- “Ik verwacht een kind .. het is een
ongelukje”, bevestigt de jonge vrouw met
ingehouden glimlach.
- “Een ongeluk? “ vraag ik verrast want haar
gezicht drukt juist… geluk uit.
- “ja… neen… ik hoopte er niet op », zegt
ze, “maar ik ben zo blij. Hij is heel ons leven
aan het veranderen. Nu zullen we een echt
gezin kunnen vormen!”…
Vol vreugde als ze was, voelde deze vrouw
zich toch verplicht erbij te zeggen dat
haar kind niet gepland was, alsof een “nietgeprogrammeerd” kind in onze maatschappij
er eigenlijk niet hoort te zijn, tenzij… het
gewenst is door zijn ouders.
Ik ontmoet regelmatig mensen die hun leven
ondergaan alsof het een vergissing is of die

zich niet het recht op geluk gunnen omdat
hun ouders hen niet hebben gewenst. Aan
al die mensen zou ik willen zeggen: “Je leven
behoort jou toe. De waarde van je leven
hangt niet af van het wel of niet gewenst zijn
door je ouders. Je leven is of zal zijn wat
jij ervan maakt en niemand kan je leven in
jouw plaats leiden.”
Zelf ben ik ook niet echt “gewenst,
gedroomd…”, als 8e kind in een gezin waar
de religieuze plicht… Toch kan ik u mijn
diepe vreugde delen dat ik besta … over de
onvermijdelijke pijn en moeilijkheden heen.
Wat mijn ouders wel of niet wilden, is niet
mijn probleem. Het is hun zaak en ik ben
heel gelukkig dat mijn leven daar niet van
afhing. Ik krijg mijn leven elke dag, zonder
slachtoffer te zijn van de omstandigheden of
de verlangens van anderen.
Wanneer we ons leven dag na
dag aanvaarden als wat het is:
een
volwaardig
leven,
zonder
ons als slachtoffer te zien van de
omstandigheden en de wensen en
niet-wensen van anderen, dan kunnen
we het leven verder brengen over alle
Hoop heen!

Micheline Philippe

Worden als Kinderen

Feest 

Dit jaar stond het feest van Levensadem
in het teken van het thema “Word als
een kind”.
Er was een groot ganzenspel gemaakt
verspreid over heel het terrein van de
school. . Ouders en kinderen moesten
zoeken waar de opdrachten zich
bevonden, vraagjes oplossen, zaklopen,
hinkelen,eendjes vissen, ballonnen
doen ontploffen, een miniatuurtuintje
maken… het was voor iedereen heel
leuk en de winnaars kregen een gratis
weekend in Pesche cadeau.
In de “gratis-winkel”
konden de
moeders kleding en schoenen uitzoeken
voor hun kinderen . En als vieruurtje
mocht iedereen de meegebrachte
taarten, dessertjes, cakejes… lekker
opsmullen!

Natuurlijk moeten we de mentaliteit van
een kind niet gaan idealiseren. Kinderen
kunnen egoïstisch zijn en doen alsof de
hele wereld rondom hen draait.
Maar kinderen hebben ook iets
ontwapenend. Ze zijn spontaan, stellen
onverwachte vragen, dringen aan… tot de
volwassenen het ook niet meer weten. Zo
duwen ze ons naar de grenzen van onze
kennis en van onze veilige zekerheden.

’s
Namiddags
was
er
een
multiconfessionele viering waar elke
(geloofs)overtuiging aan bod kon
komen. Dominicaan Patrick Lens
duidde dit thema op de volgende
manier:
Worden als kinderen…
Je zou het ook anders kunnen noemen…
weer de mentaliteit van een kind
aannemen.

Vandaag en morgen vieren de christenen
Pinksteren, het feest van de Geest die
zich laat herkennen in dat gelaat van een
kind. De Geest is even onvoorspelbaar als
een kind, als elke volwassene trouwens.
God laat zich immers niet opsluiten of
inpakken. Zo is het ook met een kind, een
man, een vrouw. Elke menselijke persoon
is zo uniek dat zelfs God er geen tweede
exemplaar van vindt.
De Geest is niet ons exclusieve bezit. De
Geest waait waar Hij wil. Pinksteren is het
feest van alle volkeren.
In de christelijke traditie wordt de Heilige
Geest ook de “Levensadem” genoemd.
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FEEST
Inderdaad, naderhand neemt het leven
de draad weer op. De Levensadem keert
terug.
Bij Levensadem geloven we dat elke
vrouw, elke man, elk kind de moeite loont.
Elk kind is een absolute nieuwigheid, een
onvoorziene kans. Laten we geloven in het
leven, geloven in de kracht ervan. Moge die
kracht ons animeren en leiden, altijd op
weg naar de andere toe.
P. Lens

Dat is wat alle mannen en vrouwen op
onze wereld gemeenschappelijk hebben.
De lucht, zuurstof, de atmosfeer, behoren
iedereen toe.We zijn ons daar niet bewust
van.Want wij zijn het niet die ademen.Wij
worden geademd. Er is iets in het heelal
dat zorg draagt voor ons. Dat is een zeer
diepe ervaring.
Kinderen hebben nog geen verantwoordelijkheden, ook al gaan overal ter wereld
kinderen gebukt onder lasten die ze in
feite niet zouden hoeven te dragen. Ik zag
nog in de krant een foto van een kind met
of zonder zijn familie dat slachtoffer was
van een of andere natuurramp. Nu zijn
kinderen wel in staat de grenzen van het
leven te overschrijden. In de psychologie
spreekt men veel over “veerkracht”. Ook
dat is één van de sterkten van een kind.
Na soms heel moeilijke mededelingen of
boodschappen keren ze probleemloos terug naar hun spel. Dit roept bij mij een
getuigenis op dat ik heel onlangs heb gehoord. Het was van iemand die de burgeroorlog in Libanon had meegemaakt. Zelfs
na de ergste nachten, begonnen de vogels
terug te zingen alsof er niets aan de hand
was.

GETUIGENIS
Op de dag voor het Leven in Antwerpen werd volgend
bemoedigend getuigenis gebracht door David en Diane
Vanderwegen- Moeskops.We geven het graag aan jullie
mee voor jezelf of om door te geven aan al wie de zorg
draagt voor een “speciaal” kindje.
Beste mensen,
Wij zijn Diane en David en zijn de trotse
ouders van Kenneth die nu ondertussen 8 jaar is
geworden. Kenneth is geboren met een fysieke en
mentale afwijking en het syndroom van Cowden
wat een zeldzame erfelijkheidsziekte is.
Tijdens de zwangerschap kregen we te horen,
dit was ongeveer na 6 maanden denk ik, dat er iets
niet in orde was. Iets, toch een vage omschrijving
niet ? Maar wat nog veel erger was, zonder blikken
of blozen kregen we de mogelijkheid aangeboden
om de zwangerschap met onmiddellijke ingang af
te breken. Dat ‘iets’ werd herleid tot één of ander
waardeloos begrip en die opgroeiende foetus tot
één of ander waardeloos ‘iets’, of moet ik zeggen
‘niets’.
Maar toch kozen we voor onze eigen gevoelens. Telkens wanneer er iets gebeurt in je leven
voel je hier iets bij. Er kroop een grote emotie
bij ons naar omhoog als reactie op deze reactie.
Doch het was kiezen tussen angst en liefde. Wanneer ik nu terug kijk op de gevoelens die we toen
ervoeren komt het spectrum van emoties voort
uit slechts twee emoties: angst en liefde. Dit zijn
twee basisgevoelens van waaruit we handelden.
Angst : Gaan wij dit kunnen ? Wat staat er ons
allemaal te wachten ? Hoe erg is dat ‘iets’. Angst
van jaloezie (de anderen doen het beter), kwaadheid (wat hebben wij misdaan), vluchten (ik spreek
er niet meer over)
Liefde : Liefde is de emotie vasthouden, samen zijn, samenwerken, blijdschap en alle andere
positieve gevoelens.
Voor dit laatste hebben wij gekozen. We
hebben de handen in elkaar geslagen en de
zwangerschap nog intenser beleefd. De liefde
tussen ons groeide en we wilden die liefde toen al
overbrengen op dat ongeboren kind. Onze keuze
was gemaakt. Wij kozen ten volle voor het leven.
Ik ben er mij terdege van bewust dat kiezen
voor de liefde niet altijd evident is.

Wij hebben onszelf getraind om meer en
meer te leven vanuit de liefde, en het leven vanuit
angst achter ons gelaten. Dit deden we stap voor
stap door dialoog, gevoelens uiten en de angsten
van de andere proberen te begrijpen. Praten helpt.
Een ander element dat hierbij ook belangrijk
was voor ons, was de directe omgeving: de familie,
de vrienden. We voelden ons echt gesterkt door
diegenen die rondom ons leefden. We mochten
vrank en vrij delen over onze gevoelens.
Een ander gegeven was handelen vanuit ons
geloof. God heeft ons dit leven gegeven. Dit kind
waar wij zo naar verlangden, dit kleine paradijs op
aarde.
God geeft ons het leven ten volle. En in de
moeilijke momenten, want oh ja, die zijn er meer
dan ooit geweest, was Hij het die ons recht hield
en houdt.
Vaak waren de vragen zo hoog dat ze als zware
stenen op de maag bleven liggen en zelfs dreigden
ons te verpletteren, misschien bij sommigen onder
jullie ook ? Dan mag je tegen God zeggen: ‘God, ik
heb dorst, ik heb levend water nodig’. En als je dan
openstaat voor alles wat God je op dat moment
geven wil, dan zal je merken dat er inderdaad levend
water in je naar binnen komt. Het geeft je dan het
gevoel dat die zware stenen onder water komen
te liggen en hun gewicht beginnen te verliezen.
Je vragen en bekommernissen verdwijnen niet
maar ze verliezen hun gewicht. Dan kun je je hart
uitstorten bij God en Hij zal je laten zien wat je
ermee moet doen.
Kenneth heeft daar ook zijn manier in gevonden om te luisteren naar wat Jezus hem te vertellen heeft. Hij heeft al drie van zijn vier grootouders
verloren, dan gaat hij kijken naar de sterren (als er
een sterrenhemel is natuurlijk) en dan spreken we
over de grootouders die in de sterren zijn bij Jezus,
of door te luisteren naar mooie Bijbelverhalen. Zijn
Juf schreef op zijn rapport :‘Kenneth wil een vriend
van Jezus zijn’. Mooi toch, niet ?
Op 9 juni 2004 is Kenneth geboren. En vanaf het begin werden we al geconfronteerd met de
eerste zorgen. Tweemaal salmonella, een ernstige
disformatie aan het hoofd, eten was heel moeilijk
want hij hield weinig tot niets in. Tevens werd hij
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getuigenis
geboren met een ernstige spierscheur in de hals.
Daarom kreeg hij ook reeds kinesitherapie vanaf
zijn 6 maanden. Maar alweer wens ik te stellen dat
wij ons zo gesteund voelden door de omgeving, de
dokters van het UZ Gasthuisberg, elkaar en Hem.
Op de leeftijd waarop kinderen zo meestal
kunnen lopen, was daar voor Kenneth nog geen
sprake van. De kinesiste geloofde echter zo diep
in hem dat zij bleef werken en ja…..2 jaar, Kenneth
begon te stappen.
Kenneth is nu 8 en gaat naar de school voor
buitengewoon onderwijs in Groenlaar, Reet. Dat
loopt niet altijd van een leien dakje maar we hebben door de jaren heen mogen ontdekken wat een
gelukkig kind Kenneth wel geworden is. Meer nog
hij heeft ons ook veel wijsheid bijgebracht. Blij zijn
met de kleine dingen van het leven, blij zijn met
het fluiten van de vogels, de bloemen in de tuin, de
knuffels die hij kan geven en krijgen bij mama en
papa. Het delen van het verdriet, het delen van zijn
boosheid. Dankbaar voor alle gaven die hij gekregen heeft, hoe beperkt ze ook zijn.
Tijdens onze afwezigheid, want we zijn ook
twee voltijds werkende ouders, kunnen we ook
altijd rekenen op de aanwezigheid van zijn bompa
die met zeer veel liefde zorgt voor Kenneth, maar
die ook zo veel mag ontvangen van het vele dat hij
te bieden heeft.
Beste mensen, u hoort hier een getuigenis
dat misschien wel heel mooi is opgebouwd maar
gaat het altijd zo eenvoudig? Neen….absoluut niet.
Dikwijls worden we nog geconfronteerd met
de gedachte: Hoe moet het verder ? Wat zal hij
later in het leven kunnen doen ? In de school is
men nu tot het besef gekomen dat Kenneth ook
alle tekenen vertoont van ASS (acute stress stoornis). Dus hoogstwaarschijnlijk moet hij alweer een
reeks van testen, onderzoeken enz. doorstaan. En
dan, ja, komt de angst vaak om de hoek sluipen.
Maar ook hier komen we wel door. Mijn echtgenote en ik zeggen dikwijls : “We hebben toch al
heel wat watertjes doorzwommen.” Wel, ik denk
dat het wel oceanen geworden zijn.
Ik wil tot slot afsluiten met te zeggen: “Heer
dank u wel, dat wij altijd op u mogen rekenen, dat
Gij ons de kracht geeft om altijd verder te gaan, en

te geloven in uw goedheid, want Gij hebt een plan
voor ieder van ons, en ook voor onze Kenneth.Wij
zijn ervan overtuigd dat Gij er ook zult zijn om met
Kenneth op stap te gaan.
David en Diane

EMMAÜSWEG

Een nieuw leven
(vervolg)
Ik wil jullie graag verder vertellen over mijn weg
(zie het vorig tijdschrift, nr 85, februari 2013,
p16-17)
Ik herhaal even de feiten.
Ik heb 3 abortussen gehad, waarvan de eerste
toen ik nog minderjarig was, en een miskraam.
Gedurende jaren heb ik alles onderdrukt en ben
ik het zelfs vierkant vergeten. Dat bezorgde me
echter een heel slecht gevoel in mijn leven, een
heel grote pijn, zonder dat ik besefte wat daar de
oorzaak van was.
Sinds die gebeurtenissen was leven voor mij een
kwestie van over-leven, want zonder dat ik het
besefte, was ik eigenlijk half levend of half dood,
noem het zoals je wil.

EMMAÜSWEG
zoon, stelde me veel vragen: “Wanneer is het
Ik heb net mijn Emmaüsweg beëindigd! Mijn

gebeurd?...”

prachtige Emmaüsweg! Ik mis Charles en

Nadat ik hem over de twee eerste abortussen

Ghislaine nu al! Dank U Heer dat U ze op mijn

had verteld, vertelde ik hem dat de derde en de

weg hebt gebracht!

miskraam waren gebeurd toen ik met zijn vader

Deze prachtige weg heeft mij de kans gegeven

was getrouwd.

om de Heer in mijn leven en in mezelf toe te
laten. Nu heb ik veel minder angst en meer

Hier het gesprek:

vertrouwen.

- Weet papa het?

Heel het leven, denk ik, is een weg van de

- Ja natuurlijk, papa weet het.

angst naar de liefde. Wist men maar dat door

-Dan heb ik een broer en een zus!! Maar dan

zelfverwijt en schuldgevoelens droefheid, angst

is het ook dankzij hen dat N. geboren is (mijn

en wanhoop ontstaan!

kleinzoon).

Ik heb ontdekt dat God van mij houdt, wat

Inderdaad, F. is niet getrouwd en zijn vriendin is

ik ook mag gedaan hebben in mijn leven. Dat

zwanger geworden. Mijn zoon wilde het niet en

is de grote les die ik heb geleerd doorheen

er was al een afspraak gemaakt voor de abortus.

heel de Emmaüsweg. God houdt van mij,

Het toeval (dat ik nu kan zien als een uiting van

onvoorwaardelijk. Het is ONVOORSTELBAAR!

de liefde van God) zorgde ervoor dat ik F. juist

Wat een vreugde, wat een vrede, wat een

op dat moment ontmoette en dat hij me alles

genade: berouw en spijt te voelen, vergeving te

heeft verteld. Ik heb hem toen bekend wat ik

krijgen.

zelf had meegemaakt en hoeveel pijn me dat had
gegeven. Hij

Toen wilde ik het vertellen aan mijn 2 zonen van
40 en 45 jaar. Ik heb hen het artikel (zie het vorig

heeft toen besloten het kind te houden!

tijdschrift) laten lezen en gevraagd wat ze ervan

Hij zei me ook: “Dat is goed, dat artikel. Het is

dachten.

belangrijk voor jou en voor anderen, want de

D., mijn oudste zoon, vond mijn artikel en de

woorden bevestigen de pijn en de genezing.

weg die ik afgelegd heb formidabel. Meteen

Bravo, mama!”

vroeg hij: “Waarom heb je ons dat nooit gezegd?
Waarom heb je dat voor jezelf gehouden? We

God is een geweldige gids!

hadden je kunnen helpen. Het moet heel moeilijk

Eigenlijk is het niet de weg die moeilijk is, maar

zijn geweest voor jou”.

het moeilijke, dat is juist de Weg!

Mijn
schoondochter

Het maakt niet uit

was diep geraakt

vanwaar men komt,

en vertelde dat

het belangrijke is

ze wou dat haar

waar men naartoe

moeder ook een

gaat … met de

Emmaüsweg had

Heer en de Liefde

gevolgd.

in het hart, onze
Levensadem.

F. , mijn jongste

CVW
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DOSSIER

een blik op onze solidaire
maatschappij
In onze huidige maatschappij kan
je niet meer om het principe van
de zelfontplooiing van het individu
heen: je ontplooien, open bloeien,
je goed voelen in je vel, jezelf
zoeken, jezelf vinden, aan jezelf

heden ten dage ondervinden. Een
gevoel van eenzaamheid dat zich
paradoxaal genoeg nestelt in de
nood om de mode en de heersende
trends te volgen. “ Verjaag het
uniform en het komt te paard terug”,
… zou je met een beetje humor
kunnen beweren. En dat geldt niet
enkel voor de manier waarop men
zich kleedt maar ook voor andere
gedragingen. Voor elke nood is wel
wat te koop of te krijg.
Zo strekt het consumptiegedrag
van onze maatschappij zich ook
uit tot het consumeren van “sociale
goederen”. De sociale sector is
tegenwoordig zo uitgebreid dat het
wel lijkt alsof je alleen maar op
het juiste moment de juiste lade
moet opentrekken om de juiste
hulp te krijgen. Jammer genoeg
kan al die hulp niet beletten dat
de eenzaamheid mensen blijft
beschadigen. Eenzaamheid is
misschien wel onze grootste vijand!

denken, jezelf zijn… even zoveel
uitdrukkingen die de basis vormen
van vele reclameslogans.
Het is een realiteit: de kapitalistische
maatschappij maakt van het individu
en van zijn welzijn de prioriteit. Ook
al is het waar dat “liefdadigheid
begint bij jezelf ”, je kan je toch
afvragen of er geen verband bestaat
tussen dit individualisme dat
zelfontplooiing hoog in het vaandel
voert en anderzijds het gevoel van
eenzaamheid dat veel mensen

Om ieder die beroep doet op
Levensadem te kunnen helpen, om
ieders individuele nood te kunnen
lenigen zonder dat gevoel van
eenzaamheid te vergroten, lijkt het
ons echt verrijkend om hulp aan
te bieden op een dubbel niveau:
concrete hulp in samenwerking
met de bestaande hulporganisaties,
gecombineerd met de nodige
aandacht voor een warme menselijke
relatie op lange termijn. Het is geen
gemakkelijke opdracht maar een
prachtige uitdaging.

DOSSIER
Naast ons lange termijnaanbod van
steungezinnen werkt Levensadem
dan ook samen met en verwijst
door naar verschillende andere
organisaties en initiatieven.
Het is een aspect van onze
hulpverlening dat we misschien te
weinig vernoemen.
Er bestaat in ons land heel wat
georganiseerde hulpverlening
en duizend en één persoonlijke
initiatieven die de moeite van het
vermelden waard zijn. Zeker nu
de algemene toon omwille van
de economische crisis eerder
negatief is, lijkt het ons belangrijk
om te beklemtonen dat deze

partnerschappen bestaan en ze
ook te promoten. Laten we elkaar
bemoedigen en ondersteunen in
moeilijke tijden in plaats van samen
nog dieper weg te zinken omdat
“niets nog goed gaat”!
Het is dus goed om de verschillende
organisaties en bewegingen eens
op te noemen, waarmee we

samenwerkten om de hulp van
Levensadem in 2012 beter en
efficiënter te maken.
Eerst en vooral zijn er de talrijke
contacten met het OCMW, KIND
EN GEZIN, sociale diensten van
ziekenhuizen, CLB’s, ...
Meer bepaald hebben we
samengewerkt met centra van
FEDASIL over het hele grondgebied
van België. Zo hebben zwangere
vrouwen ondanks hun onzekere
situatie hun kind op een waardige
manier ter wereld gebracht.
Rekening houdend met de
mogelijkheden en grenzen van
elkeen hebben we in extreem

moeilijke situaties tijdelijk onderdak
gevonden bij gezinnen, KLOOSTERS
of CENTRA voor INTEGRALE
GEZINSZORG.
Sommige parochies (zoals het
H.KRUIS in Mortsel) helpen ook
actief mee voor de hulp aan
individuele gevallen. Een heel trouwe
parochie, BEAUFAYS in Luik, helpt
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dossier
het hele jaar door: ze gaan op
bezoek in het ziekenhuis, zorgen
voor transport naar Pesche of
naar het feest van Levensadem in
Brussel, zoeken steungezinnen en
vrijwilligers en zamelen het hele jaar
door kinderkleding en babygerief in,
zonder hun regelmatige geldcollectes
te vergeten.
We werken ook samen met
RANDSTAD. Zo wijzen we sommige
pas bevallen moeders door om
thuishulp te verkrijgen of jonge
toekomstige vaders die werk zoeken
om hun nieuwe verantwoordelijkheid
als vader te kunnen opnemen.
Verschillende vrouwen zijn naar hen
verwezen om een beroepsvorming te
volgen.

Dankzij de vzw SIMILES (een
organisatie die zich bekommert
om psychiatrische patiënten en
hun omgeving) hebben we een
eerste vorming i.v.m. communicatie
aangeboden, een waardevolle hulp
voor steungezinnen bij hun opdracht.
De bibliotheek en het tijdschrift van
deze vzw helpen ons het leed van

die mensen ook beter te begrijpen.
(info: www.similes.be)
De vzw EMMANUEL-ZVZK
(zwanger van een zorgenkind)
(www.emmanuel-zvzk.be) helpt
ons vrouwen en koppels te
ondersteunen die een gehandicapt
of zorgenkindje verwachten of waar
een “zorgenkindje” is geboren. Wie
informatie of concrete hulp wenst
bij ziekte of handicap kan bij hen
terecht.
Bij vragen rond anticonceptie en/
of vruchtbaarheid verwijzen we
regelmatig door naar de consulenten
van SENSIPLAN, die op een degelijke
en volledige manier informatie geven
(www.sensiplan.be)
De vzw TIME4SOCIETY heeft ons
al verschillende keren een ploeg van
een tiental vrijwilligers gestuurd om
ons te helpen bij het sorteren van
kleding en speelgoed. Time4Society
brengt bedrijven en maatschappelijk
waardevolle projecten met elkaar
in contact rond heel concrete
en haalbare porties ‘corporate
volunteering’. Het Time4Societyteam heeft maar één missie: het
voor bedrijven gemakkelijk maken
om een halve tot een hele dag tijd
te geven aan sociaal, ecologisch of
cultureel waardevolle projecten, die
op hun beurt dankzij Time4Society
tijdelijk helpende handen vinden uit
het bedrijfsleven. Dit vrijwilligerswerk
ging door in onze hoofdzetel in een
heel aangename en ontspannen
sfeer en was heel efficiënt. Het was
voor de deelnemers ook een leuke en
originele manier om kennis te maken
met Levensadem .
Levensadem werkt ook heel
nauw samen met de vzw

dossier
JONGERENINFOLIFE, een
samenwerkingsverband van
verschillende organisaties die
hulp verlenen bij ongeplande
zwangerschap. Langs een
laagdrempelige luistertelefoon (03
225 08 02) en via de hulplijnen voor
mails van www.jongereninfolife.be en
www.ongeplandzwanger.be komen
verschillende moeders of koppels bij
Levensadem terecht voor persoonlijke
gesprekken en hulp of ondersteuning
op lange termijn. In 2012 kwam
de helft van de oproepen van
Levensadem (Vlaanderen) via die
hulplijnen van JongerenInfoLife.
DOKTERS VAN DE WERELD (www.
doktersvandewereld.be) is een
andere partner van Levensadem.
Zij geven medische en sociale
zorg aan daklozen, vluchtelingen,
mensen zonder papieren of levend in
extreme armoede.
De huidige crisis vormt zeker een
vruchtbare bodem om een nieuwe
solidariteit te doen ontstaan;
een weefsel dat voortdurend
moet verstevigd worden rond de
gezinnen, de basiscellen van onze
gemeenschap.

13

De gezinnen die op de meest
moedige en vindingrijke manier leven
geven en Hoop concreet maken, zijn
niet de gezinnen met het meeste
geld of de grootste intellectuele
capaciteiten: iets wat we dagelijks
constateren bij Levensadem
Micheline
Veva

Gebed van een bidster voor
Levensadem:
Als in een stille, lange karavaan
trekken ze aan me voorbij
zij voor wie ik ooit heb gebeden nooit door U vergeten –
zij voor wie ik bid.
In uw oneindig tedere hand, God,
hebt U al hun namen geschreven
ja onuitwisbaar gegrift als in steen.
Want weten ze niet dat ze
gedragen worden
ze strompelen verder
zonder ter aarde te vallen.
En valt er ergens toch één,
dan nooit dieper, God,
dan in Uw eindeloos barmhartige,
alles omvattende liefde.
Jo Spoor 31/01/13
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HET HARTJE VAN MIJN 
KLOPTE NIET MEER

EUCHARISTIE
Op 21 maart 2013 ging Mgr. Léonard
voor in een eucharistieviering “Geboren
in de eeuwigheid” in de parochiekerk
St. Martinus van Tollembeek. Het
was een innige viering die op een
ruime belangstelling kon rekenen. Het
raakte ons hoezeer deze viering mee
gedragen werd door de plaatselijke
parochiegemeenschap. Hieronder
publiceren we graag een tekst van hun
pastoor, E.H. Andy Penne die op de
volgende manier de viering aankondigde
in zijn wekelijks “woordje van de
pastoor”.
Wil je ook graag zo een viering in
je parochiekerk organiseren? Neem
gewoon contact op met ons, wij komen
naar u toe.
Er is al een volgende viering
gepland op 4 december 2013 in
Boom; concrete gegevens worden op
onze website gepubliceerd.

Soms ogen mensen heel gelukkig maar zit
er in hun binnenste heel veel verdriet en
pijn. Gelukkig als supersterren soms ook
iets van hun pijn en verdriet uiten. Het
brengt ons dan vaak weer met de voeten
op de grond omdat wij horen dat ook zij
dingen meemaken die ‘gewone’ mensen ook
overkomen. Deze week was ik getroffen
door het getuigenis van Beyoncé. De
Amerikaanse zangeres die in januari het
Amerikaanse volkslied mocht zingen bij
de inhuldiging van president Obama, een
zangeres met een indrukwekkende stem. In
een interview vertelde ze over een drama
van twee jaar geleden. Ze vertelde in dat
interview: “Ik was voor de eerste keer
zwanger. Shawn en ik waren dolgelukkig.
We konden het hartje van ons kindje horen
kloppen.” Maar tijdens de tweede afspraak
met de gynaecoloog, kreeg Beyoncé slecht
nieuws. “Het hartje van mijn kindje klopte
niet meer. Ik kon het niet geloven. Een week
eerder was alles nog normaal. Het nieuws
was zo hard en onverwacht. Zwanger zijn
lijkt op een hevige verliefdheid. Je voelt je
fantastisch en wilt iedereen in je geluk laten
delen. Maar als de verliefdheid stopt, dan
breekt er iets vanbinnen.” Ze beschrijft haar
miskraam als het ergste wat ze ooit heeft
moeten meemaken. Iedereen kent in zijn
omgeving wel voorbeelden van mensen die
een miskraam meemaakten. Het valt me
op dat de verhalen die ik hoor, dikwijls bij
een eerste zwangerschap spelen. Men is zo
gelukkig om zwanger te zijn, men vertelt het
iedereen. Ouders maar ook grootouders,
broers en zussen delen in de blijdschap
en dromen mee van een mooie toekomst
met het kind. En dan, door een of andere
gebeurtenis eindigt de zwangerschap.
Dikwijls gaat dat met veel verdriet gepaard.
Stukgeslagen dromen. Af en toe hoor je dan
mensen die – zeker goedbedoeld – met
zogezegde troost aankomen. Ze zeggen
dan dingen die helemaal niet troosten als:
“Gelukkig was het nog niet zover” en “Ge
zijt nog jong, ge kunt nog veel kinderen
krijgen”. Soms kun je beter niets zeggen, als

IJN KINDJE 
EUCHARISTIE
je de juiste woorden niet kunt vinden. Als
Kerkgemeenschap spreken wij uit dat God
zorgt voor deze kinderen. Wanneer een
leven op een of andere manier eindigt in de
moederschoot is het niet zomaar voorbij.
Wij vertrouwen dat ze thuiskomen in het
Leven bij God. Gods Belofte die we lezen
in Jesaja 49,15-16 geldt ook voor hen wiens
leven al voorbij was nog voor het begon
midden onder ons: “Maar kan een vrouw
haar zuigeling vergeten of harteloos zijn
tegen het kind dat zij droeg ? Zelfs al zou
zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit. Ik heb
je naam in mijn handpalm gegrift”. Ook al
heeft niemand die kinderen gezien, hadden
ze geen gezicht en in de meeste gevallen
zelfs geen naam voor ons, God draagt zorg
voor hen. We vertrouwen er ook op dat zij
ons eens in de Hemel zullen verwelkomen
wanneer we daar eens aankomen. Daar
zullen ze hun moeder en vader die hen
nooit hebben gekend voor de eerste keer
als papa en mama aanspreken. In momenten
van verlies en pijn bij een miskraam, bij een
sterven van een kindje in de moederschoot
mag dat ons diepste geloof zijn als
christenen.
Onze blijvende verbondenheid met
onze kinderen die overleden zijn in de
moederschoot gaan we bijzonder vieren…
Gods Zegen, uw priester en pastoor A.
Penne.
In de editie Pajot van Het Nieuwsblad
verscheen achteraf een verslag waaruit we
volgend fragment overnemen:
“Ik doe zulke vieringen al vele jaren en ik
stel telkens weer vast, dat het vooral voor
vrouwen een open wonde blijft een kindje
verliezen”, sprak Mgr. Léonard. “Het is
zelfs nog pijnlijker voor vrouwen die een
abortus ondergingen, meestal onder druk
van hun partner”, zei hij. Vele aanwezigen, er
waren naar schatting een tweehonderdtal
aanwezigen, hadden het heel moeilijk tijdens
de misviering. Tijdens deze viering mochten
ze ook vooraan komen om een kaarsje te

laten branden, ter nagedachtenis van een
ongeboren kindje of konden ze even een
woordje van steun krijgen bij pastoor Penne
of bij Mgr. Léonard zelf. Tijdens de afsluiting
van de viering kwamen alle aanwezigen
rond het altaar staan. Mgr Léonard dankte
hen voor de talrijke opkomst en wie dat
wou mocht een kaarsje mee naar huis
nemen.
En één van de aanwezigen getuigde
Heel mooie en vooral pakkende «dienst»
was dat op 21maart , zeker wanneer je
het zelf allemaal doorgemaakt hebt . Mijn
hart bonsde in mijn keel en ik voelde een
spier verkrampen links in mijn keel toen ik
aan die twee kloppende hartjes dacht die
ik gedragen heb (telkens drie maanden) in
1984 en1985,en even draaide ik toen ik
de twee kaarsjes aanstak. Het maakte veel
verdriet los in mij en ook gisteren nog de
hele dag. Maar nu heb ik het gevoel dat ik
twee engeltjes in de hemel heb die (en ik
geloof er hard in) mij misschien kunnen
helpen om hun zus (die ik in geen tien jaar
meer zag) terug naar huis te brengen. Ik
zie haar nog altijd even graag... Ik dank U,
meneer pastoor voor wat U allemaal doet
voor uw mensen van de parochie. X
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we hebben nieuwe
«adem» nodig
•  voor de moeders:
We hebben dringend en
permanent nood aan:
babykleertjes van 0- 6 maand,
babygerief zoals kinderwagens,
buggy’s, maxi-cosi’s, badjes,
draagzakken, verzorgingstafels
en –kussens… Je kan het bij ons
binnenbrengen in Mortsel of in
Brussel of telefoneer even; indien
mogelijk komen we het zelf
ophalen.

•  voor ons vakantiehuis
“l’Envie de Souffler” in
Pesche:
- Ben je bereid wat van je
tijd te geven om één dag per
maand samen met andere
goedgemutste vrijwilligers te

komen meehelpen in Pesche?
We zijn met de inrichting van
een nieuw verblijf begonnen
en er is ook altijd het gewone
onderhoudswerk. Alle
competenties en goede wil zijn
welkom! Er zijn intussen al 2
“werkdagen” geweest: 22 juni en
20 juli.
Graag een seintje: 03 449 48 26 of
02 375 95 04

kort

•  voor onze spirituele
brandstof:
-We hebben nieuwe bidders nodig,
zowel om elke dag voor een van
onze moeders te bidden als om
met de novenen mee te doen.
Neem contact met ons op.
-Ben je verantwoordelijk voor
een parochie en wens je een
eucharistie voor ouders en
vrienden van kinderen overleden
tijdens de zwangerschap in je
parochie: neem contact op.
Deze vieringen zijn bijzonder
levengevend en raken veel meer
mensen dan je denkt.

•  voor Levensadem in Goma:
Op hun volgende reis naar Congo
willen Jacques en Micheline graag
2 recente laptops meenemen
voor de verantwoordelijken
van Levensadem in Goma. De
toestellen moeten uiteraard nog
in goede staat zijn. Met die laptops
zullen de verantwoordelijken ter
plaatse hun oproepen kunnen
registreren en de dossiers
bijhouden, vormingen organiseren,
de bestaande hulporganisaties
oplijsten en via mail of skype
vlotter contact onderhouden met
ons in België. Alvast van harte
dank aan wie ons zo een kostbaar
toestel kan bezorgen.
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een stukje bewustwording
Lieve vrienden
Velen onder jullie hebben al gereageerd op onze vraag om maandelijks 5 euro te storten ten voordele
van de moeders van Levensadem
en we zijn jullie daar zeer dankbaar
voor.
Inderdaad, wat betekent 5 euro en
hoe dikwijls geven we niet 5 euro
uit zonder er verder bij na te denken?
Als we akkoord gaan om eens per
maand die 5 euro niet voor onszelf
uit te geven maar aan Levensadem
te schenken, dan kunnen wij zonder problemen moeders en gezinnen in nood op een heel concrete
manier verder helpen, en onze hulp
nog uitbreiden.

5 euro per maand kan helpen om
een leven redden, 5 euro per maand
kan een vrouw, die wanhopig is om
het verlies van haar kind, helpen
om weer rechtop te staan. 5 euro
per maand helpt ons concrete hulp
te bieden aan een gezin in nood.
Geef dus vandaag nog aan je bank
een doorlopende opdracht ten
voordele van Levensadem.
Van harte dank, ook aan allen die
ons nu al trouw, soms al jaren aan
een stuk, steunen.

U bent Levensadem!
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Er is veel te doen geweest rond het “Salon van het Testament”. Bent
u betrokken bij deze problematiek en denkt u dat Levensadem een
organisatie is die de moeite waard is: van harte dank om aan ons te
denken en om er in uw omgeving over te praten. Alle informatie vindt u
op www.testament.be.
Levensadem is ook weerhouden als “goed doel” op de site van Donorinfo.
Donorinfo is in 2005 gestart als een stichting voor openbaar nut voor
donateurs die in vertrouwen één of meer “goede doelen” wensen te
ondersteunen. Donorinfo wil hen duidelijke en betrouwbare informatie
geven, transparant, onpartijdig en gratis. www.donorinfo.be

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

Gemeente

Bedrag:
Periodiciteit:
maandelijks O
tweemaandelijks O
driemaandelijks
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

O zonder fiscaal attest: BE29 0682 0636 1564 van Levensadem vzw, De Frélaan 204, 1180
O met fiscaal attest:

		

Brussel

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
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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