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GOMA

KARIBU !...
Het woordje “Karibu “ heeft niets te
maken met wijdse ijskoude vlakten in Canada maar alles met vreugde, met relatie, zelfs
met een uitnodiging tot dansen! Karibu in
het Swahili betekent “welkom!”. Al wie het
hoort, antwoordt dan heel spontaan: “karibu sana”.

Op elke straathoek, in elk huis, bij
elke stap hoorden Jacques en ik die groet,
van zodra we in Goma aankwamen. Vanaf
het moment dat we de grens overstaken,
was het één en al hartelijk welkom-geroep,
gelach en handdrukken. We bevonden ons
meteen midden in de sfeer van “Pumzi ya
Uzima”, Swahili voor Levensadem.
Dit jaar kwamen we midden in het regenseizoen terecht
en konden we in de
plassen van Goma
springen terwijl in
België de lente langzaam openbloeide.
Het was een
heel intens verblijf,
Jacques en ik zijn
de hele tijd bezig
geweest. We wilden

vooral de vorming afwerken voor de toekomstige begeleiders voor mensen die een
miskraam of abortus meemaakten ; de avond
voor onze terugkeer was dit een feit. Maar
Alphonse, de coördinator van Levensadem in
Goma, had een heel druk programma voor
ons in mekaar gebokst, zonder rekening te
houden met de onvoorziene gebeurtenissen
die zo typisch zijn voor Goma!
19 maart was een feestdag waarop wij
ook waren uitgenodigd. Mgr. Kaboy vierde de
verjaardag van zijn
bisschopswijding en
wijdde die dag verschillende priesters,
diakens, acolieten en
lectoren. Het was
een vreugdevolle dag
voor de gelovigen
en voor ons tegelijk
de gelegenheid om
kennis te maken met
een heleboel mensen
die Levensadem wilden leren kennen.
Op 23 maart
namen we in de parochie “Notre Dame
d’Afrique” deel aan een eucharistie voor al
wie een kind verloor tijdens de zwangerschap. Toen Alphonse ons vertelde dat die
eucharistie zou doorgaan op zondagnamiddag, was ik, als Europese, heel sceptisch: wie
zou er naar zo een misviering komen vermits
heel Goma al elke zondagvoormiddag in de
kerk zit; er zijn 10 parochies met elk minstens
3 missen, telkens met volle kerken?...
Toen we de donderdag ervoor van Alphonse te horen kregen dat er problemen
waren om een koor te vinden en voldoende
priesters, groeide mijn scepsis nog met een
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ietwat sarcastische glimlach.
En toen ’s anderendaags mgr. Louis,
de vicaris generaal die de eucharistie zou
voorgaan, te kennen gaf dat hij onvoorzien
toch niet aanwezig kon zijn, geloofde ik er
niet meer in. Ik wou ermee stoppen en de
eucharistie gewoon annuleren. Maar dat was
zonder rekening te houden met het
enthousiasme,
de beslistheid
en het talent
tot plantrekkerij van onze
vrienden
in
Goma.
D i e
zondag, na een
hele voormiddag vorming geven, vertrok ik
dus, met gebogen rug (om mijn gezicht niet
te verliezen!) recht naar een mislukking, met
een hart vol fatalistische gevoelens. Hoe
groot was mijn verbijstering toen ik in de
kerk kwam: bomvol volk van alle leeftijden
- en het was geen kleine kerk- met een
prachtig a capella koor van meer dan 100
kinderen!
Aan alles was gedacht: ieder had zijn
plaats : lectoren, misdienaars; de kommen
en de Paaskaars stonden gereed, de grote
manden om de intenties op te nemen, niets
of niemand ontbrak! Een echte levensles in
nederigheid waar ik vandaag nog God voor
dank.

hele gezinnen realiseerden zich de impact en
de betekenis van het leven van hun kindjes,
gestorven voor hun geboorte. Een invloed
en een betekenis die iets heeft veranderd in
hun leven, iets wat ze nooit meer kunnen
ontkennen, en waar ze nu al de vruchten van
nieuw leven kunnen plukken. Ik heb jonge

koppels gezien, mannen en vrouwen van
elke leeftijd, tienerjongens en –meisjes; ze
ontdekten in hun verleden een onvermoede
werkelijkheid in verband met een geaborteerd kind of een miskraam, ze begonnen
opnieuw te hopen, stonden op en keerden
terug met een nieuwe en onzegbare glans op
hun gelaat…
Het is ook waar dat we de gevolgen van
het einde van de oorlog hebben gezien. De
mensen zijn vrediger, blijer, en ook gedrevener. Overal is er bedrijvigheid. Iemand zei me
onlangs dat Congolezen een vreugdevol volk
zijn. Ik kan dit alleen maar bevestigen.

Het was een heel intense eucharistie;
We hebben ook de kans gekregen
om de hele ploeg van het centrum voor
gehandicapten te ontmoeten. Dit centrum
werd opgezet door het echtpaar Martin, die
lang in Goma hebben verbleven maar nu in
België wonen.We zagen hoe ze prothesen en
rolstoelen maken met de middelen die daar
voorhanden zijn.Wij hadden ons voorgesteld
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GOMA
om een oude rolstoel van onze dochter
Anouchka mee te brengen, maar begrepen
snel dat dit een oude onaangepaste reflex
was. De verantwoordelijke voor het atelier
bevestigde
ons
aanvoelen. Alsof
hij onze gedachten
kon lezen zei
deze
ervaren
man
spontaan:
“Wij kunnen de
rolstoelen
van
bij
jullie
niet
gebruiken, want
we hebben geen
wisselstukken voor
de onvermijdelijke
reparaties.”
Een
opmerkelijk werk,
met veel hart en
een grote dosis creativiteit verricht.
Toen we het centrum wilden verlaten na
ons bezoek, kwam één van de verantwoordelijken nog snel naar ons toe. Hij vertelde
ons dat verschillende gehandicapten die in
het centrum verblijven, zich als bidders wilden inzetten voor Levensadem-Goma: “Het
is al wat ze kunnen doen” zei hij, waarop we
antwoordden:“Dat is nu net het beste deel!”.
Tijdens ons verblijf hebben we ook
kennis gemaakt met de gemeenschap van
de zusters Bernardinnen, contemplatieven
die ook een school hebben gesticht in het
centrum van de stad. Stomverbaasd waren
we toen we ontdekten dat de hele kloostergemeenschap ons kende dankzij het boek
“Je dors pour toi”, waarin we het verhaal
doen van onze zoon Yannick, die we in ons
gezin opgenomen hebben nadat zijn moeder
aan aids was gestorven. Zelf is hij in 1997
op zijn beurt aan aids gestorven. Meer dan
eens sinds het begin van ons werk in Goma
hebben we beseft hoe zijn leven als het ware
onze zending in Congo heeft voorbereid en
we zijn van langsom minder verwonderd,

want hij was afkomstig uit dit land. Hij is als
het ware de wegbereider, de kleine heilige
patroon van Levensadem daar.
Maar keren we terug naar het vruchtbare bezoek bij de zusters. We ontdekten bij
hen een groot realisme en een heel pragmatische aanpak van hun leerlingen. Met open
geest, helemaal niet bekrompen, luisteren ze
naar de noden van hun leerlingen en naar
hun wedervaren en doen al wat ze kunnen
om hen te helpen.Vanuit dat standpunt vroegen ze ons om een ontmoeting te hebben
met alle leerlingen van het middelbaar om
voorlichting te geven met het oog op de preventie van abortus. Wij maakten kennis met
heel leergierige jonge meisjes die graag meer
wilden weten over relationele en seksuele
thema’s.
Hun vele vragen maakten ons duidelijk dat ze soms heel zware dingen hadden
meegemaakt, vaak in onwetendheid en zonder erover te kunnen praten, opgesloten in
verwoestende taboes.
Op het einde van die ontmoetingsdagen
voelden we heel duidelijk dat er een nieuwe
wind waaide van hoop, zowel aan hun kant
als bij ons. De samenwerking met die jongeren is hiermee zeker nog niet ten einde.
We hebben trouwens niet lang moeten
wachten op een vrucht van dit werk. Priester
Benjamin, verantwoordelijk voor de gezinspastoraal in Goma, vroeg ons de verantwoordelijke voor de pastoraal in het onderwijs
te ontmoeten om samen een hulpplan op te
stellen voor
de mensen
in de scholen.
Z i j
willen
nl.
een project
opstarten
om in elke
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school een luisterpunt op te zetten ten
dienste van de jongeren. Een eerste ontmoeting ging door met een 60-tal toekomstige
onthaalmedewerkers over de gevolgen van
een abortus. Zo ontstond al een 3e tak voor
Levensadem-Goma.

l’abbé Benjamin et Alphonse

Pascaline en Jean-Bosco, het
verantwoordelijke koppel van één van de
antennes vertelden ons, niet zonder trots,
het verhaal van een jong meisje dat op hen
beroep had gedaan. X… was maar 15 jaar
oud toen ze zwanger werd. Haar vriend,
een militair, kon niet voor haar zorgen. Toen
haar ouders op de hoogte werden gebracht,
wilden die (volgens de plaatselijke traditie,
zeker bij moslims) haar ook niet helpen. Zo
kwam het meisje op straat terecht. Ze werd
naar de verantwoordelijken van de antenne
gestuurd die haar situatie aan een bidster
toevertrouwden en al snel een steungezin
voor haar vonden. Dit gezin was bereid
om het meisje op te nemen gedurende de
zwangerschap en alle bewoners van de wijk
werkten mee om het nodige voor de baby
te verzamelen. Het onthaalgezin was niet
rijk maar had een open hart en voelde zich
gesteund door de plaatselijke afdeling van
Levensadem.
Toen ze moest bevallen werd X… naar
het ziekenhuis gebracht en gelukkig was er
geen enkele medische complicatie. De materiële hulp, het onthaal en de affectieve ondersteuning was een grote hulp voor haar
vermits ze niet omringd was door haar eigen
familie zoals ze had kunnen hopen. Om in
Goma het ziekenhuis te kunnen verlaten,

moet je eerst de factuur betalen; anders
moet je in de gang blijven, zonder naar huis
te kunnen terugkeren en zelfs zonder een
bed te krijgen. Ook hier heeft de solidariteit
rond de antenne van Levensadem gewerkt:
op 3 dagen tijd verzamelden velen die het
zelf niet breed hebben, het nodige bedrag!
Onze jonge moeder en haar kind konden het
ziekenhuis verlaten. Pascaline en haar man
zijn dan met haar naar haar ouders gegaan.
Dezen waren stomverbaasd: wie had hun
dochter bemind en geholpen in hun plaats?
Zo hebben ze de concrete realiteit van
Levensadem ontdekt. Helemaal ondersteboven van het gebeurde hebben ze toen besloten hun dochter en haar kind opnieuw op te
nemen in de eigen familie. Enkele dagen later
namen ze contact op met de verantwoordelijken om samen te bidden ongeacht hun
verschillende godsdienst. “Levensadem”…
geest van Pinksteren… waar iedereen God
zegt en God hoort in zijn eigen taal!...

Micheline

5

6

FEEST
Op 7 juni, de zaterdag voor Pinksteren, vierden we weer feest met Levensadem. Het was een hartelijk samenzijn met
de bekende ingrediënten: samen picknicken,
spelletjes spelen, bijpraten, de gratis winkel,
de gedeelde fruitsla en enkele aangrijpende
getuigenissen.

Dit jaar kregen we als
extraatje een audiovisueel
verslag van de reizen die
Jacques en Micheline naar
Goma maakten. Als slot van
de dag was er nog een mooie multiconfessionele gebedsviering. Alles stond dit jaar in
het teken van muziek: elk getuigenis werd
met een passend lied geïllustreerd, zelf gekozen door de getuigen. Tijdens de viering kregen we muziek te horen uit alle hoeken van
de wereld en van alle religies.
Het was weer goed. Afspraak volgend
jaar? Dan zal het weer wat vroeger zijn: 23
mei.

Op het feest van Levensadem werd
volgend getuigenis gebracht door Jos
en Suzanne.
Iets meer dan twee jaar geleden. Juist voor
de zondagse kerkdienst vroeg onze dominee, of
we de e-mail gelezen hadden van het Protestants
Sociaal Centrum.
Via Levensadem was er bij dat Centrum
een vraag gekomen voor een tijdelijke opvangplaats voor een gezin asielzoekers waarvan de
vrouw hoogzwanger was. Nee dus! Die mail was
in onze spam-map terechtgekomen.
Het toeval wil nu dat we die bewuste zondag onverwacht toch in de kerk aanwezig waren,
omdat een familiefeestje was afgelast wegens
ziekte van één van onze kleinkinderen. Normaal
waren we niet aanwezig geweest en had de dominee ons dus de vraag niet kunnen stellen.
Dus maakten we de volgende week via het
PSC een afspraak met het paar. We zouden een
gesprek te hebben, onder begeleiding van de
maatschappelijk assistente.
Vanuit onze christelijke levensvisie besloten
we dit paar uit Nigeria onderdak
te verlenen. Staat er immers niet geschreven: wat ge aan de minsten der mijnen
hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan.
En o ja, je springt in het onbekende.
Maar is heel de bijbel niet doordrenkt met
“vrees niet, heb geen angst” of “als je een geloof
hebt zo klein als een mosterdzaadje …..”
En staat ook de hele bijbel niet vol van
vluchtverhalen? Omwille van oorlog, gemeen
recht, hongersnood? Toch houdt God Zijn volk
steeds de hand boven het hoofd.
En zo zijn op 27 april Chris en Tessy bij ons
komen wonen.
Op 27 mei 2012 is dan M.geboren, een
flinke dochter.
Ondertussen is er in augustus 2013 ook
een zoontje geboren. Helemaal niet gepland,
maar bij het verwachten van een kindje, en
dan de geboorte kan je toch alleen maar God
danken en proficiat zeggen? Temeer omdat, on-
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danks de extreme vroeggeboorte, T. zonder problemen opgroeit tot een flinke zoon. T.betekent
dan ook: “Prijs God voor altijd”
Ondertussen is er sinds hun aankomst al
meer dan twee jaar verstreken, en het loopt
goed, ondanks de onzekerheid. We eten samen,
lachen samen, maar delen ook leed samen. De
twee kindjes kijken met ogen vol verwondering
naar de wereld, ze lachen en ze wenen. Ze
krijgen tandjes waardoor de ouders al meer dan
één slapeloze nacht hebben gehad. Gelukkig zijn
wij zelf goede slapers.
Hoe het verder loopt, ligt in Gods hand.Wat
ons betreft kunnen we dit engagement nog wel
een tijd verder zetten, mede dank zij de steun
van onze kerkgemeenschap, die hen en ons
dragen.
Uiteindelijk zouden we graag zien dat Chris
en Tessy op eigen benen kunnen staan, dat ze
zelf een toekomst kunnen uitbouwen omwille
van hun eigen waardigheid en deze van hun kinderen.
Soms stellen mensen ons de vraag: “En hoe
zit het dan met je privacy?”
Wel, als je respectvol samen woont, hoeft
dit helemaal geen probleem te zijn.
O ja je deelt van je leven, je moet rekening
houden met de ander, en dit is wederzijds. Maar
kan dit dan geen rijkdom zijn? De glimlach van
de twee kindjes heeft onze dag al zeer dikwijls
vreugdevol laten beginnen. Zou het trouwens niet
kunnen dat “privacy” in zijn overdreven vorm een
moderne afgod is geworden?
Door samen met vluchtelingen op weg te
gaan, leer je niet alleen hun verhaal kennen, maar
ontmoet je ook jezelf. Je wordt geconfronteerd
met de vraag hoe je zelf zou handelen in een
gelijkaardige situatie. Je leert dat zo een verhaal
steeds start vanuit hoop, hoop om aan een uitzichtloze situatie te ontsnappen, hoop op een
beter leven, of de situatie nu beantwoordt
aan de regels van de Conventie van Geneve,
andere conventies, of niet. Moeten we dan niet de
vraag stellen of we deze hoop zomaar de grond
in kunnen boren? Hoeveel Europeanen zijn des-

tijds niet uitgeweken naar Amerika? Dikwijls ook
met onderdrukking van de autochtone bevolking
tot gevolg.
Zijn wij onze geschiedenis vergeten?
Jos en Suzanne

Bij dezelfde gelegenheid hebben
Tessy en Chris ook kort verteld over
hun wedervaren.
Toen we naar België kwamen, kenden we
hier helemaal niemand. De eerste periode was
vreselijk moeilijk voor ons. We baden veel en
vroegen om medelijden en zegen. God heeft onze
gebeden verhoord. Hij heeft een goede familie op
onze weg gezet. Bij hen mochten en mogen we
nog altijd verblijven.
We willen al onze lotgenoten - migranten
bemoedigen, hen zeggen dat ze moeten volhouden en zich niet laten ontmoedigen door hun
situatie. Met God is alles mogelijk.
Na de geboorte van ons dochtertje werd ik
heel vlug terug zwanger. Ons zoontje is geboren
op 26 weken. Hij woog amper 1 kg. En heeft
lang in de couveuse gelegen. Wij hebben altijd
vol vertrouwen gebeden. Nu is hij echt OK. Hij is
voor ons echt een mirakel.
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EEN BIJZONDER
Toen ik A ssunta leerde kennen
een paar maand geleden, was ik
getroffen door haar eenvoudige
en spontane glimlach, écht en
hartelijk . “ Een wijze glimlach”
dacht ik . Toen ze Levensadem
leerde kennen, nam A ssunta snel
contact op om zich te engageren
als vrijwilligster .

Dit is wat Assunta schreef, wanneer ze besliste
om als vrijwilliger bij Levensadem te komen
helpen. Bepaalde omstandigheden in haar leven
hebben haar tot de beslissing gebracht om zelf
geen kinderen te hebben.
Haar rouwproces hierom heeft haar echter
een vorm van spiritueel moederschap leren
ontdekken, verborgen in het hart van God. Bidden
voor een zwangere vrouw, hier en daar folders
neerleggen om anderen de kans te geven hulp
te vinden, tweedehands kleding inzamelen, zich
bekommeren om vrouwen en koppels die het
moeilijk hebben om leven te geven, het zijn stuk
voor stuk manieren om op haar beurt leven door
te geven. Ze heeft zich aangepast aan de realiteit
van haar eigen lijden, haar verdriet overstegen en
zo haar eigen vruchtbaarheid doen ontluiken.
Dank je Assunta: dank je voor je woorden vol
poëzie die anderen nieuwe hoop kunnen geven,
een hoop die nooit bedriegt.
Micheline

Moederschap
daar droomde ik van, sinds lang
maar toen bleek dat het niet kon
ging ik door droefheid, onbegrip, gevoel
van onrecht en zelfs woede
tot ik uiteindelijk plek gaf aan iets anders: … geen leegte meer, maar plaats
voor God die me zoveel vrede geeft nu:
ik verlang ernaar te bidden, mijn diensten aan te bieden aan vrouwen in moeilijkheden die zware tijden doormaakten
of –maken.
Ik verlang ernaar hartelijk aanwezig te
zijn, zonder tralala,
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MOEDERSCHAP

met een glimlach, een deugddoende
knuffel, een luisterend oor.
Is dat niet wat een moeder doet: ’s
nachts waken wanneer haar kind pijn
heeft, samen huilen of blij zijn, aanmoedigen, veiligheid bieden, mee op stap
gaan en vrijlaten om eigen keuzes te
maken, zelfs als haar hart
zo zwaar wordt.
Maar dank zij God krijgt ze de stille
kracht om naast haar kind te leven en
niet in zijn plaats..
Assunta, 24 november 2013
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PESCHE

EEN NESTJE VOOR
ENKELE DAGEN
3 jaar geleden:
Het is Kerstavond.
We krijgen weer voeling met de realiteit. Maar
alles is zwart, koud, vol droefheid.We staan alleen met
ons verdriet. De telefoon gaat: Micheline belt om te
horen hoe het gaat. Snikkend vertellen we haar over
ons verdriet, het verlies van Lucie. Ze heeft goed nieuws
voor ons: er is een plek waar we kunnen herbronnen,
waar we wat op adem kunnen komen. Het heet
“l’Envie de Souffler” in Pesche.
Wij gaan meteen op de uitnodiging in.
Het sneeuwt. De reis is een expeditie die ons
al meteen naar ergens anders brengt.Wanneer we
toekomen, worden we hartelijk begroet door Marcel en
Jeanine die ons “ons nestje” laten zien. Het aperitief staat
klaar.
En als het ware genesteld in de armen van Maria
krijgen we een paar dagen de tijd om ons te verzoenen
met onszelf.
Op het einde van het verblijf laat Marcel ons
de andere appartementjes zien. Het is een schot in
de roos.We dromen van een vakantie hier met al
onze kinderen. De ruimte, de rust, de veiligheid van de
ommuurde tuin, de mooie kapel,.. dat alles verleidt ons,
alsook de buitengewoon democratische prijzen.
Al 3 jaar kijken onze kinderen uit naar de vakantie in Pesche, waar we hen enkel zien om te komen
eten en hen veilig weten, terwijl ze zich geweldig
amuseren.
Hartelijk dank dit prachtig project, waar wij aan
mogen meewerken door bijvoorbeeld het gras af te
rijden.
Aarzel niet om te komen uitblazen, alleen, als koppel of met het gezin, op dit rustige plekje in eigen land.

Laure

ECHOS

EEN STAND VAN ZAKEN
Elk jaar gaan in de maanden maart of
april de algemene vergaderingen door van
vzw’s, verenigingen en ondernemingen en
wordt ook de balans opgemaakt. Dat is
ook voor Levensadem zo en dus hebben de
raad van bestuur en de verantwoordelijken
voor de verschillende afdelingen, ook de
balans opgemaakt van het jaar 2013.
De verschillende afdelingen hebben
goed gewerkt, samen hebben ze ongeveer
250 nieuwe oproepen over heel België
beantwoord en zijn tegelijk ook de vele
gezinnen van de vorige jaren blijven volgen.
Sommige koppels hebben na 18, 20 of
zelfs 25 jaar, opnieuw beroep gedaan op
Levensadem voor zichzelf of… voor hun
kinderen. Die hulp kunnen we hen bieden
dank zij jullie, steungezinnen, vrijwilligers,
donateurs, bidders én verantwoordelijke
koppels die 24u op 24 klaar staan om
oproepen te beantwoorden.
Wilt u graag (meer) meewerken met
Levensadem, neem contact op met één van
de verantwoordeljken!

bezettingsgraad van de appartementen is
nog niet optimaal.

Misschien is het nog niet
helemaal duidelijk, maar al wie van
ver of dichtbij met Levensadem
is verbonden (ook steungezinnen,
donateurs, bidders, vrijwilligers,…)
kan daar enkele dagen vakantie
komen nemen. Bel 03 449 48 26.

380 door ons samengestelde
kledingpakketten vonden hun weg naar
de gezinnen bovenop de kleding die de
gezinnen zelf mochten komen uitkiezen op
de dag van het feest van Levensadem.
Hartelijk dank aan allen die
kinderkleding aanbrengen. We hebben
voortdurend tekort aan kleding van
0-3maand, zwangerschapskleding en
babygerief (kinderwagens, buggy’s, maxi
cosi’s, badjes, babydraagzakken… zijn altijd
welkom). Ze blijven nooit lang staan in ons
depot!
Ook wie graag de rust en de kalmte
van Pesche opzoekt is welkom. De

De kosten (verwarming, water,
elektriciteit, verzekering) bedragen voor
wie geholpen wordt door Levensadem 10
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euro per nacht voor een koppel of een
moeder met één kind, 15 euro voor een
gezin van 2-4 kinderen en 20 euro als er
meer dan 4 kinderen zijn.
Voor medewerkers of sympathisanten
van Levensadem die geen financiële
moeilijkheden hebben, worden de
appartementen ter beschikking gesteld voor
een forfaitair bedrag van 50 euro per nacht.
De appartementen zijn heel het jaar
door beschikbaar.
Ongeveer 115.000,00 euro is besteed
aan directe hulp aan de moeders. Enkel 2
voltijdse en 1 halftijds loon wordt uitbetaald
aan medewerkers van Levensadem. Het
gaat om de bezoldiging van Jacques Philippe
en Charles Frey en van onze secretaresse
Catherine. Alle andere medewerkers zijn
voltijdse vrijwilligers (Micheline, Ghislaine,
Caroline, Veva, Marcel en Jeanine) of
halftijdse (Jo, Damien en alle anderen die
wat van hun tijd geven aan de vzw).
Voor de andere kosten van de vzw,
werkingskosten, afschrijvingen, lasten,… is
er 80.000 euro nodig.
Dit betekent dat Levensadem, die geen
subsidies krijgt, om te kunnen bestaan en
werken elk jaar een sprong in geloof moet
maken en vertrouwen op de vrijgevigheid

van onze donateurs; dat zij de 200.000 euro
die nodig zijn voor de werking van de vzw,
of 16.500 euro per maand, zullen kunnen
bijeenbrengen.
In 2013 hadden we 35.000 euro te
kort …
We willen graag verder het hoofd
boven water houden en geloven dat onze
zending om hulp te bieden aan zwangere
vrouwen en al wie een kind verloor tijdens
de zwangerschap, de moeite waard is. We
willen geloven dat het LEVEN het zal halen
op de dood.
Dank aan allen die ons steunen in
dit prachtig avontuur dat al 27 jaar duurt.
Alvast ook dank aan wie, na het lezen van
dit tijdschrift, ons wil helpen, met centen of
met gerief, als vrijwilliger of bidder of…

Help ons ook Levensadem bekend te maken in uw omgeving door folders of affiches – stickers te
verspreiden. Sommigen hebben zeker hulp nodig, anderen hebben misschien zin om te helpen!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil u uit mijn naam Dhr/Mevr. …
			

0

informatie		

0

het tijdschrift			

Sturen naar: (naam)…………………………………………………………………………………….
(adres) ……………………………………………………………………………………
		
………………………………………………………………………………………….
Mail ……………………………………………….@..............................................................................................
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MIJN WEG : EEN
OVERWINNING
“Ik was nog minderjarig en zwanger van
een jongen uit een andere cultuur. Mijn familie
was er absoluut tegen.
Mijn moeder, een trotse, pretentieuze en
autoritaire vrouw, was bang voor “wat gaan de
mensen zeggen?”
Mijn vader was volop carrière aan het maken. Ze hebben me gedwongen tot een abortus.
Het is waar, ik was veel te snel gegaan,
had alle “normale” stappen in “relatievorming”
overgeslagen tot ik uiteindelijk… zwanger was.
Ik kwam nochtans uit een “beschaafd” milieu,
met regels en gewoonten. Een milieu dat me
zei: “Ga niet zonder begeleiding om met iemand; eerst komt de verloving, dan een goed
voorbereid huwelijk, en dan pas kinderen”.
Het is al meer dan 40 jaar geleden.
Mijn vriend, die zo gelukkig was dat hij
vader zou worden, had een appartement gehuurd, een mooie keuken geïnstalleerd, een
salon gekocht. We maakten plannen samen…
Mijn ouders dwongen me een abortus te
doen, in Engeland. … Ik dacht goed te doen
door hen te gehoorzamen. Ik dacht dat dit het
beste was, het “juiste” om te doen. Ik geloofde
dat het waanzin was bij die man en dat kind te
blijven. Zou ik trouwens sterk genoeg zijn om
te leven tegen de wil in van mijn ouders en hun
principes?
Toch heeft het nadien te pijnlijke gevolgen
gehad.
De dokter zei me: “Maar allé, dat is niets.
Je maakt je zorgen om niets. Het is helemaal
niets”. Mijn moeder zei: “Praat er nooit meer
over.” En zo moest ik wel mijn mond houden.
Dat heeft ongeveer 40 jaar geduurd.
Maar kijk: niets lukt nog, ik stop met
school, ik kan mijn familie niet meer verdragen,
ik doe enkel nog domme dingen.

Ik verlaat die man, ik ga met gelijk welke
man om. Er is een man van wie ik denk dat
ik met hem een toekomst kan opbouwen. Ik
word weer zwanger, ik pleeg weer een abortus, alleen in het geheim deze keer. Ik dacht:
“het is toch niets”. Ik ben altijd alleen en zeg
niets. Vier abortussen doe ik zo.
De dokters zegden me: “ Maar het is
echt niets…” Maar dat gaf me geen troost.
Men zou kunnen denken dat het in de loop
der jaren helemaal vergeten geraakt. Maar in
werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Telkens
wanneer ik er in een flits aan dacht, kreeg ik
een krop in de keel, moest naar buiten en zo
vlug mogelijk aan iets anders denken. “Maar
het is niets”, zei ik tot mezelf. “Als men zich
om zo’n kleinigheid zorgen zou moeten maken,… waar gaan we dan naartoe?”
Ik kon niet begrijpen hoe het mogelijk
was zo te lijden en tegelijk te geloven dat een
abortus niets is.
Ik ging naar een psychologe, maar omdat
ik alleen was om te praten, durfde ik niets
zeggen over abortus. Eén keer heb ik er heel
verlegen over gepraat, op het einde van de
consultatie, maar ik voelde me zo beschaamd,
zo alleen, zonder reactie vanwege de psychologe, dat ik ben gaan betalen en ben teruggekeerd naar mijn stilte.
Dankzij een ongelooflijk geluk ontmoet
ik Charles en Ghislaine, tijdens een buitengewone eucharistie van Levensadem voor wie
een kind verloor tijdens de zwangerschap. Ze
stellen me een Emmaüsweg voor.
Enkele dagen later ga ik ernaar toe.
Mijn ogen staan vol tranen en ik ben bang. Ik
kom mijn verdriet afgeven als moeder van een
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dochter die net een abortus heeft gedaan. Het
is de hel. Want deze gebeurtenis heeft al de pijn
die ik zelf gedurende 40 jaar voor mezelf heb
gehouden weer opgerakeld.
Tijdens de Emmaüsweg voel ik dat ik welkom
ben met mijn miserie, dat ik niet geoordeeld
word. Ik heb ontdekt dat het bovenal niet Gods
wil is dat ik lijd. Dat ik gelukkig ben, is zijn
grootste wens en glorie.
Door de Emmaüsweg heb ik kunnen begrijpen dat al wat zich in mij afspeelde, zowel het
goede als het onhandige, dat al wat ik voelde
aan woede, aan ellende, aan eenzaamheid, dat
ALLES bekend was bij God.
Zelfs iemand die me heel graag ziet, kan me
niet zo goed kennen en is dus ook niet in staat
me te redden. In ieder geval: als ik het moeilijk
heb (in het huishouden, het werk, de drukke
agenda, administratie,…) helpt de zekerheid
me van te weten dat God me kent en me bijstaat
in mijn heel persoonlijke moeilijkheden, dat Hij
me helpt, me sterkt en me zegt dat er meer is
dan alleen maar die zware momenten. Ook God
heeft tijden gekend waarin Hij werd in de steek
gelaten, net als ik. Niets is vreemd voor God die
mens was zoals ik en daarom zo bekommerd is
om een mens als ik.
De kinderen die ik verloren heb, kan ik menselijk gesproken en in fysieke zin nooit meer terug
krijgen, maar God opent een weg van Hoop die
Hij alleen kan geven: God zelf heeft mijn kinderen opgenomen. Ik heb begrepen dat mijn kinderen niet voorgoed verloren zijn.
Zoals Mgr. Léonard het zei tijdens de eucharistie, vertrouw ik op de gedachte dat mijn kinderen mij als eerste zullen opwachten in de hemel.
Ze zullen me “mama” noemen en ik zal ze in
mijn armen kunnen sluiten. In de strijd van
dit leven zijn mijn kinderen voor mij een voorsmaak van het eeuwig leven. Een diepe vrede
waar enkel God het geheim van kent en die Hij
alleen kan geven.
GEEN ENKELE THERAPIE KAN DIT ZEGGEN!
“Met je kinderen samen zijn in het eeuwig

leven”. Het is moeilijk uit te drukken, maar
hoe het ook zij, ik voel me versterkt; het is een
beetje alsof ik deel mag uitmaken van de verrijzenis van Jezus en me blij voel omdat ik er
nu al de weldaden mag van ondervinden. Ik zou
het een erfdeel noemen.
Ik heb ook het echte vaderschap van God
ontdekt. God is de enige Heer. Voor mij wil Hij
zich een Vader tonen, ttz degene die opnieuw
leven geeft. Ik geef mijn last af aan God, vertrouw die last eigenlijk toe aan mijn echte
Vader. Mijn kinderen zijn volledig onschuldig,
maar ik, die door dat drama getekend ben in
mijn moederschap en er blijvende gevolgen
aan overhoud, ik weet nu dat enkel God me
kan genezen. God heeft in zijn tederheid mijn
kinderen opgenomen omdat Hij vader is. Enkel
God kan dat: het is voor mij een deur naar het
eeuwig leven
.

De pijn en de kreten die ik kon
uitschreeuwen tot God doorheen de
Emmaüsweg met de hulp van Ghislaine en
Charles hebben me een radicaal verlangen
gegeven om weer recht te staan en echt gelukkig
te leven.
God verandert mijn pijn in een bron van
energie.
Geneviève
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Ik heb een tekening gemaakt van al wat ik ontdekt heb en het schematisch hieronder
samengebracht

Wat ik gevoeld heb		

Wat ik ontdekt heb

Dood			

Verrijzenis.

Droefheid			

Vreugde: Gods liefde is voorgoed!

Schaamte			
				

Trots omdat ik me bemind weet zoals ik
ben door God, Schepper van de wereld.

Schuldgevoel en schuld		
				
					
					

Ik leg mijn last aan de voet van het kruis. 		
Ik probeer dicht bij het kruis te blijven om 		
niet zelf mijn last te moeten dragen 			
op mijn weg

Onbegrip			
					
					
					
					
Ik heb alles verloren		
				

Ik zoek niet te veel te begrijpen 			
waarom die last er is, maar ik luister 		
naar de woorden van God die ik heb 		
gekregen en die mij nieuw zelfvertrouwen 		
geven.
Ik ontvang als een erfenis de liefde van elk van mijn
kinderen ,voor altijd

Wantrouwen			
Afwijzen van God		
				
						

Ik heb vertrouwen en voel me zekerder
Grote nederigheid: ik geraak er niet alleen 		
uit. Ik doe beroep op God, zoek momenten en
plaatsen waar ik Hem kan ontmoeten..

Woede			

Ik word rustiger en bid

Negatieve gedachten die
destructief zijn
			
“Als dit…als dat…”

God is Heer van mijn gedachten en niet de 		
duivel ( = het “als,als”denken) . Ik laat God 		
mijn leven bouwen.

Als ik spijt heb, blokkeer ik
mezelf, en dan zie ik niets
anders dan mijn zaak 		

Met al mijn aandacht naar God kijken,
proberen op een andere manier naar mijn
zaak te kijken en de situatie om te draaien
nl. ik heb het geluk kinderen te hebben die over
mij waken vanuit de armen van God.
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En hier is mijn tekening

Ik hoop dat deze weg naar de overwinning een springplank mag zijn voor anderen.

FINANCIËN

VOOR WIE GRAAG KLUST EN INRICHT
Elke derde zaterdag van de maand is
het open klusdag in Pesche. Dan is iedereen
welkom om mee te helpen bij het onderhoud
van de gebouwen of de inrichting van het
nieuwe appartement.
We zullen weldra schilders en behangers nodig hebben. Op dit moment zijn we
bezig de eiken plankenvloeren af te schuren
om ze daarna te behandelen. Er moeten deuren en kaders geplaatst … en als iemand iets
afweet van loodgieterij kan hij/zij helpen bij
het plaatsen van sanitair en de radiatoren!
Neem contact met 03 449 48 26!

WIJ ZOEKEN…
1.mensen die zich engageren om elke dag
te bidden voor een moeder, haar gezin, haar
situatie. Neem contact op met Levensadem, 03
449 48 26.
2. kleertjes voor baby’s van 0 tot 1 jaar,
en babygerief (kinderwagens, buggy, maxicosi,
badjes, luiertafels,…) in goede staat
3. sponsors om bijvoorbeeld gedurende
een maand of langer de pampers, babyshampoo en – zeep, te betalen voor een moeder met
zware financiële problemen
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U bent Levensadem!
U bent Levensadem! Dus aarzel niet en geef vandaag nog aan je bank een doorlopende opdracht ten voordele van alle moeders en gezinnen die beroep deden op
Levensadem.
Van harte dank, ook aan allen die ons nu al trouw, soms al jarenlang, steunen.

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

Gemeente

Bedrag:
Periodiciteit:
Data:

maandelijks

O

tweemaandelijks

O

driemaandelijks

O

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
O met fiscaal attest:

Brussel

BE14 3100 7989 8683 van Caritas secours, Slachthuislaan 28, 1000

Brussel

		
in dit geval, mededeling toevoegen:
Opgemaakt te …………………
Handtekening

«wenst project 155 te steunen»
op (datum) …………………..

Op een bepaalde leeftijd komt het verlangen soms op om de herinnering aan ons levend te
houden door een vzw die ons ter harte gaat, te steunen Bent u in dit geval en denkt u dat
Levensadem een organisatie is die de moeite waard is: praat erover met uw notaris. 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
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RUBRIQUE
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
24 uur/24 uur
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

