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3INTRO

Lieve lezer

U hebt een nieuw tijdschrift van 
Levensadem in handen – dat u vandaag 
met veel vertraging hebt gekregen…

Sinds september 2014 probeert 
de vzw al het secretariaatswerk zonder 
betaalde kracht te doen. Maar zelfs met 
de kostbare hulp van enkele vrijwilligers 
geraakt al het werk niet rond. Jacques 
en Micheline werken ontzettend hard, 
maar een dag telt  – ook voor hen als 
voor  alle medewerkers van Levensadem 
-  maar 24 uur…

Hoe dan ook: hier is ons volgende 
nummer en het is weer een blad vol 
mooie getuigenissen geworden.

Eén van de kaartjes die we begin dit 
jaar ontvingen

Hallo,
hartelijk dank voor jullie mooi nieuw-

jaarskaartje !!!
Ook voor de vele vrijwilligers een gelukkig, 

gezond, gezegend 2015 !
Begin dit jaar vroeg ik om gebed. N.  werd 

geboren op 8 oktober 2014. Op Kerstmis werd 
hij gedoopt, het was tijdens de eucharistievie-
ring, het was bijzonder. Zo zal Kerstmis ieder 
jaar iets speciaals erbij krijgen. N. heeft ieders 
hart veroverd, ook van de vele vrienden van 
hen. Van harte dank voor jullie vrijwilligers-
werk en jullie gebed.

Doe zo voort !

Dringend gevraagd:

Vrijwilligers die helpen klussen in 
ons vakantiehuis “ l’Envie de souffl  er” te 
Pesche. 
Elke derde zaterdag van de maand 
gaan we met een ploegje vri jwilligers 
schilderen, in de tuin werken, opruimen, 
werken aan elektriciteit, sanitair… 
Er is werk voor elk wat wils. 

INTROVan harte welkom op

HET FEEST VAN 
  LEVENSADEM

zaterdag 23 mei 2015 
van 11u tot 18u

Zeecrabbestraat 44, 1180 Brussel (zie plan) 

Onthaal vanaf 11u
Gratis markt voor kinderkleding van 11u tot 13u en van 16u tot 17u

Breng je picknick mee voor ’s middags en 1 stuk fruit per persoon voor het vieruurtje 
Workshops door moeders van Levensadem van 14u tot 16u 

Spelen en springkasteel voor de kinderen
Multiconfessionele viering om 17u

Kom met je kinderen, je ouders, je vrienden en buren.
Kom mekaar ontmoeten in een gezellige atmosfeer.

Kom even op adem, maak kennis met nieuwe vrienden.

ALLES IS GRATIS!...

MIVB : 
bus 38, 41, 43, 60 of tram 7, 3 
(Chuchilllaan)

NMBS : 
Vivier d’Oie/Diesdelle + bus 43
Ukkel Kalevoet + bus 43, 60

Met de auto :
Via Brugmannlaan : N 261
Via De Frélaan : N 5

Contact :
info@levensadem.be - 03/449 48 26 

Op de dag zelf : 
Veva en Jo 0485/62 86 39
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Soms worden wij gecontacteerd door de 
ouders van jongeren die een kindje verwach-
ten;  zowel door de ouders van het zwangere 
meisje als van de jonge vader, ook als het 
koppel nog niet samenwoont.

Zo kan het gebeuren dat we hulp aan-
bieden aan het jonge koppel maar ook aan 
de toekomstige grootouders om hen te on-
dersteunen in hun relatie met de jongeren 
en hun weg te vinden in de nieuwe situatie.

Hoe het nieuws vertellen aan de zussen 
en broers ?

Hoe elk lid van het gezin helpen een 
nieuw evenwicht te vinden, al zeker als de 
baby of het toekomstig koppel heel veel  
aandacht zullen krijgen, misschien ten 
koste van hen?

Hoe het nieuws vertellen aan de 
groo touders, die ineens en onverwacht een 
generatie hogerop “vliegen”  in de stam-
boom?

Hoe de nog zo belangrijke verantwoor-
delijkheid van ouders tegenover de jongere 
verzoenen met het grootouderschap?

Grootouders-babysitters en tegelijk 
nog volop aan het werk? Is dat gepast, op-
portuun of niet?

Het zijn vragen die ons gesteld worden 
in die gevallen.

Een grootmoeder getuigt over haar 
ervaring: ze baseert zich op de gekende pas-
sage van Kahlil Gibran in zijn boek “de Pro-
feet”.

Ik  denk graag aan die tekst en herlees hem 
regelmatig; het helpt me de dingen weer in het 
juiste perspectief te zien!

 En een vrouw die een kindje aan haar 
boezem drukte, zei: 

Spreek tot ons over de kinderen.
En hij zei:
Uw kinderen zijn uw kinderen niet.
zij zijn de zonen en de dochters van ’s le-

vens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door u, maar zijn niet van u,
En hoewel ze bij u zijn, behoren ze u niet 

toe.
Gij moogt hun geven van uw liefde, maar 

niet van uw gedachten,
Want zij hebben hun eigen gedachten.
Gij moogt hun lichamen huisvesten, 

maar niet hun zielen,
Want hun zielen toeven in het huis van 

morgen, dat gij niet bezoeken kunt, zelfs niet 
in uw dromen.

Gij moogt proberen hun gelijk te worden, 
maar tracht hen niet aan u gelijk te maken.

Want het leven gaat niet terug, noch 
bli jft het dralen bij gisteren.

Gij zijt de bogen, waarmee uw kinderen 
als levende pijlen worden weggeschoten.

De Boogschutter ziet het doel op de weg 
van het oneindige en Hij buigt u met Zijn 
kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen 
vliegen.

Laat het gebogen worden door de hand 
vand e Boogschutter een vreugde voor u zijn:

Want zoals Hij de vliegende pijl liefheeft, 
zo mint Hij ook de boog die standvastig is.

Er zijn pubers die zonder veel moeite op het 
rechte pad blijven en andere die niets aanvangen 
met je raad of je suggesties. Zij handelen volgens 
hun eigen idee op het moment zelf en machteloos 
zie je dat ze fouten moeten maken, dat ze hun 
vleugels moeten branden om vooruit te gaan en 
volwassen te worden.

Het was na onze terugkomst van een reis 
naar het buitenland dat mijn dochter me haar 
ongerustheid toevertrouwde. Ik kon enkel  consta-
teren dat onze goede raad niets had uitgehaald.  
De zwangerschapstest liet geen twijfel bestaan: 
het harde verdict veegde het laatste sprankeltje 
hoop weg en alle gezinsleden waren als verslagen. 
Vervolgens kwam de vluchtreactie: het ongeboren 
kind laten verdwijnen om de fout te verdoezelen 
en vervelende opmerkingen te vermijden.

Toen zei ik tegen mijn dochter: “Nee! Nu ga 
je je verantwoordelijkheid opnemen, anders ga je 

er de rest van je leven spijt van hebben”.

Het is niet simpel maar zelfs pijnlijk wan-
neer het moment er is om het nieuws te vertellen 
aan de rest van de familie, de vrienden en heel 
de omgeving. Toch brandde diep in ons een klein 
vreugdelichtje, moeilijk op te merken, maar zeker 
aanwezig. Er was toch een mirakel gebeurd, een 
klein wezentje was aan het groeien in de buik van 
onze dochter. 

Dankzij een vriendin is een “briesje” Le-
ven sadem langs gewaaid.  We maakten kennis 
met de vzw Levensadem die zwangere vrouwen 
ondersteunt op lange termijn. 

Ze hielpen ons op te staan, we werden on-
dersteund, bemoedigd en opgebeurd. Inderdaad: 
eerst hebben ze lang naar ons geluisterd  en dan 
brachten ze ons in contact met verschillende 
mensen die ons ondersteunden volgens onze no-
den en verlangens.  Zelf werden we - als toekoms-
tige grootouders- bemoedigd  door een koppel, 
en de jonge toekomstige ouders werden begeleid  
door een jonge vrouw. Ze was een beetje ouder 
maar had een gelijkaardige situatie meegemaakt, 
en had een dochtertje van 1 jaar. Mijn dochter 
en haar vriend kregen ook voor hun relatie goede 
raad van een ander koppel, want zij moesten een 
leven samen opbouwen en tegelijk ouders wor-
den.

Dank je wel, Micheline en Jacques, Véro-
nique en Pascal, David, Prisca, Léa en alle ande-
ren.

Sarah is nu net 2 jaar geworden en is het 
zonnetje van haar mama, papa, en van ons al-
lemaal die samen met haar wonen. Het is een 
levendig kind, met veel levenslust.

Een gelukkige oma

UW KINDEREN ZIJN UW KINDEREN NIET… (KAHLIL GIBRAN)

Ik  denk graag aan die tekst en herlees hem 
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We geven hier een intiem stukje van 
ons leven bloot wanneer we jullie in een paar 
lijnen en met heel ons hart vertellen over de 
onverwachte komst  van ons 5e kin dje in ons 
toch al groot gezin.

Het is herfst wanneer een heel 
klein nieuw leventje zijn neusje bij ons 
binnensteekt, zo maar in mijn buik, dichtbij 
onze harten die amper voorbereid zijn om 
nog eens een nieuw leven te ontvangen. 

We verwachtten het niet, zo simpel is 
dat.

Eén van de eerste gedachten die 
door mijn hoofd schieten is dat ik nu, van 
binne nuit, tenminste voor een deel, mee-
maak wat sommige moeders van Leven sa dem 
beleven. Ik ben nu een beetje “gelijk” aan de 
vrouwen  die ik in de toekomst zal ontmoe-
ten en die een (extra) kindje onthalen dat het 
leven  ons soms zonder verwittiging bezorgt. 

In het begin heb ik het een beetje moei-
lijk om de zwangerschap te aanvaarden, dat 
is waar. 

Onze  plannen, het evenwicht in ons 
gezin is verstoord.  Ik voel de verwarring ook 
in mijn lichaam, wat normaal is natuurlijk. 

Wanneer ik het gebed van Levensadem 
bid, blijft een klein zinnetje weerklinken, 
een zinnetje waar ik nog niet klaar mee ben:  
“moge elk kind bron van bekering zijn voor 
zijn omgeving”.

Wat betekent dat voor mij? Hoe zal dat 
leventje dat me zo in de war brengt  “bron 
van bekering “ zijn?

Welke zin moet ik geven aan zijn komst?

Het is heel eenvoudig: ik ben niet de 
baas van mijn leven, baas van het Leven! Ik 
weet dat wel, maar ik probeer toch elk stukje 
van mijn leven onder controle te houden, 
dat  is zo veel veiliger! Maakt die sprong in 
het onbekende mij dan zó bang?  Vijf kin-
deren: minder tijd voor de andere kinderen, 
voor ons als koppel, voor onze vrienden? 
Minder  fi nanciële middelen?  Wat als de 
oudsten gaan studeren? Minder ruimte in 
het huis …en in ons hart?

Zoveel vragen soms…

Begin december brengt Sinterklaas 
enkele cadeautjes voor de baby. Het is onze 
manier om de zwangerschap aan te kondi-
gen bij de kinderen.  Wat een uitbarsting 
van vreugde, van de oudste tot de jongste. 
Dat doet zo’n deugd! De kinderen zijn over-
gelukkig en stellen tal van vragen.  Een 
broertje of zusje is heel welkom, zij hebben 
er geen probleem mee!

Het wordt dan tijd om het aan onze 
omgeving te vertellen. Hoe gaat onze fami-
lie reageren? Ik bedenk al op voorhand de  
reacties … Vijf kinderen, dat is veel. Ben je 
zeker dat je dat aankunt?  Hoe moedig! Zijn 
jullie gek geworden? In 2014, 5 kinderen, 
dat is teveel!We merken met verbazing dat 
de meeste mensen ons gelukwensen. 

Ik geef toe dat ik het niet verwacht. Ik 
begrijp dat ik mijn eigen rechter  was.

De 9 maanden zwangerschap gaan heel 
snel , met hoogten en laagten wat mij be-
treft. 

Op Pasen breek ik, in de armen van 
mijn man. Hij aanvaardt mijn tranen, mijn 
angsten, mijn vermoeidheid, mijn slecht 
humeur. Ik vraag me af hoe hij dat doet om 
vredig te zijn, kalm, vertrouwvol. En wan-
neer ik hem de vraag stel, antwoordt hij me 
heel eenvoudig: “Ik ben blij!”

Mijn innerlijke storm bedaart lang-
zaam. De laatste weken voor de bevalling 
zijn veel rustiger.

Ons dochtertje wordt geboren begin 

juni, we zijn blij en vol emoties. We zijn heel 
gelukkig dat ze zich bij ons heeft uitgeno-
digd.  Soms hebben we zoveel tijd nodig 
om na te denken alvorens een belangrijke 
bes lissing te nemen zoals nog een kindje bij- 
en  hier hebben we ons moeten laten verras-
sen. En waarom niet?

Ons huis wordt met Liefde gevuld en 
wij zijn er de gelukkige en eenvoudige getui-
gen van.

Caro en Damien

Maria,
Geheel vervuld van de Levensadem,
kom in het hart van alle moeders,
van alle vaders, die in pijn
hun kind verwachten.
Kom er uw ja-woord uitspreken.
Moge elk kind bron van bekering zijn
voor zijn omgeving.
Zegen ons, bescherm ons,
Bid voor ons.

Alle Heilige, Onschuldige Kinderen
van heel de aarde en van alle tijden,
waak over Levensadem.

NIET ZO SIMPEL TE ZEGGEN: HEEL SIMPEL!...
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Enkele jaren geleden al hebben we 
een miskraam meegemaakt na enkele 
weken zwangerschap. We waren er ons 
amper van bewust dat we zwanger wa-
ren toen het al voorbij was: als iets dat 
niet gebeurd was, waar we met onze 
familie nog niet over hadden gespro-
ken. Ik heb het kind gewoon een voor-
naam gegeven, de raad volgend van 
een kennis, maar met veel vragen over 
het mysterie van een zo kort leven. 

Enkele maanden later ging het 
niet zo goed met mij, ondanks al mijn 
inspanningen om de gebeurtenis te 
zien als een klein incident op onze 
weg. Het was net alsof ik er niet in 
slaagde de bladzijde om te draaien. 

Net op dat moment  vernemen 
we dat Levensadem een viering orga-
niseert in onze parochie en we gaan er 
zonder aarzelen naartoe. Deze viering 
is echt heel belangrijk geweest voor 
ons.

Voor de eerste keer, geloof ik, 
heb ik daar mijn verdriet voor God 
gebracht. We waren niet de enigen om 
te rouwen, wat onze stap een diepere 
dimensie gaf door ons hart te openen 
voor het verdriet van zoveel anderen.

Ik herinner me vooral het moment 
waarop we werden uitgenodigd een 
drijfkaarsje in een bekken met water 
te plaatsen, na een naam te hebben 
gegeven aan het gestorven kind.

Het was een sterk moment voor 
mij, een manier om afscheid te ne-
men, en om tegelijk de herinnering 
van een korte passage in ons gezin als 
een lichtje in ons hart te bewaren. 

Ik was in staat het bestaan van dit 
korte leventje te erkennen … en er een 
herinnering vol licht van te bewaren, 
als een knipoog van tederheid in het 
leven van vandaag.

Toen we die avond thuis kwamen 
heb ik een klein sterretje toegevoegd 
aan de foto’s van onze overledenen en 
ik geloof dat het ons heel discreet bli-
jft verlichten.

Catherine (en Luc)

Veel mensen onder jullie hebben reeds 
gebruik kunnen maken van de bestelwagen 
van Levensadem,  vooral als verhuiswagen 
over heel België.

Een tijdje geleden, toen hij vertrok om 
een vader van Levensadem van dienst te 
zijn, hebben een nat wegdek en misschien 
de onervarenheid van de chauff eur met een 
dergelijke wagen , hem onzacht  en oneer-
biedig  in contact gebracht  met de bumper 
van een knappe BMW.

Gelukkig werden enkel het gevoel van 
eigenwaarde en de carrosserie gekreukt… 
noch de chauff eur, noch de passagiers  had-
den een schrammetje!

Onze arme camionette is nu in obser-
vatie bij de dokter en zoekt vertwijfeld naar 
tweedehands wisselstukken om geopereerd 
te worden. 

Hoeveel de operatie gaat kosten weten 
we nog niet en de kans op overleven zonder 
gevolgen zijn nog niet 100% berekend

Wenst u te helpen met een deel van de 
kosten om de oude heer te herstellen of om 
een jonger exemplaar aan te kopen, aarzel 
niet. Een dergelijke wagen verleent …  on-
schatbare diensten aan heel Levensadem!

We hebben hem bijvoorbeeld gebruikt 
om op 21 november al het speelgoed voor  
Sinterklaas te transporteren  naar de paro-
chiezaal Boetendaal 

De zaterdag daarop zijn  de ouders  van 
ongeveer  300 kinderen speelgoed komen 
kiezen. We danken de parochie die ons de 
zaal gratis heeft  laten gebruiken, de vele 
vrijwilligers die alles hebben klaargezet, 
vooral de mensen van Cofely Service via de 
vzw Hu-Bru met ons in contact gebracht en 
het personeel van GSK, die door Time4so-
ciety naar ons gestuurd werden.

Van harte dank ook aan alle vrijwilli-
gers die de ouders hebben geholpen bij het 
maken van een goede keuze uit al het aange-
boden speelgoed. 

JE VERDRIET     
     AFGEVEN

VRAAG EN JE ZAL KRIJGEN…



1110 ANTENNE BRUSSEL ANTENNE BRUSSEL

In 1994 besliste ik een abortus te laten 
doen. Ik moest deze onmenselijke bes lis-
sing nemen omdat de vader van het kind 
zich niet in staat voelde zijn verantwoor-
delijkheid als vader op te nemen. Daardoor 
kwam ik onder zo een zware psychische 
druk te staan dat ik niet vrij meer kon 
bes lissen.

De morele druk was onoverkomelijk: 
“bang om te mishagen en een kind zonder 
vader te hebben “. Ik heb vrijwillig al mijn 
gevoelens moeten afblokken.

Een abortus is een  verschrikkelijke 
beproeving, zowel fysisch als psychisch. 
Gedurende 20 jaar dacht ik dat ik zwaar 
moest betalen voor deze houding. Ik had 
niemand gevonden om me raad te geven. Ik 
was zeker dat God me moest straff en met 
moeilijkheden in mijn leven. Ik had ook ver-
schillende verkeerde keuzes gemaakt zoals 
mijn huwelijk waarin ik het slachtoff er 
werd van extreem geweld. Ook mijn zoon 
werd niet gespaard. De liefde voor deze, 
nog in leven zijnde, zoon heeft mij echter  
ongeloofl ijk veel kracht gegeven waardoor 
ik kon opspringen en vechten om hem te 
beschermen.

Gedurende jaren leefde ik in totale 
duisternis. De  schuldgevoelens wogen zo 
zwaar op mijn schouders dat ik er zelfs niet 
over durfde vertellen aan een priester. 

Toen mijn zoon gevormd werd in mei 
2013, werd ik geraakt door de H. Geest. Na 
de viering ontmoette ik de priester. Ik heb 
gebiecht en hij stelde me voor contact op te 
nemen met Levensadem.

Ik besliste een Emmaüsweg te doen 
(het spiritueel onderdeel van de begeleiding 
van wie een kind verloor tijdens de zwan-
gerschap). Deze 
weg is echt spiri-
tueel voedsel en ik 
werd begeleid door 
een koppel dat 
hiervoor was op-
geleid:; Ghislaine 
en Charles.  Ik 
besefte dat ik, om 
gelukkig te zijn, de 
vergeving van God 
moest aanvaarden.

Ik voelde 
me niet waardig 
genoeg om een 
naam te geven 
aan mijn verloren 
kind. Ghislaine en 
Charles nodigden 
me uit er een te 
vinden.  Tijdens de 
weg dacht ik aan 
“Jean-Emmanuel”, 
heel spontaan en 
natuurlijk!...  Het 
was me meteen 
heel duidelijk.

Op gelijk welk 
moment van het 
leven kan men spi-
rituele hulp vragen 
voor de beproevingen en de barmhartigheid 
van God aanvaarden. Ik voel me door God 
vergeven, ondanks een blijvend schuldge-

voel. Het is heel moeilijk om de vergeving 
voor een dergelijke daad te aanvaarden en 
om te zien dat de zonde is gewist.

Ik heb mijn 
waardigheid van 
vrouw en van moe-
der teruggevon-
den.

Ik dank mijn 
verloren kind dat 
ik nog steeds zijn 
moeder ben. Ik 
wist niet dat hij vol 
liefde was voor mij 
en dat ik zijn lie fde 
waard was. Ik laat 
hem leven in mijn 
hart en mijn geest. 
Ik heb me nooit 
losgemaakt van 
dat wezentje, hij 
maakt deel uit van 
mijn leven.

Het kind dat 
ik teruggevonden 
heb, leeft nu bij 
God. Ik geloof dat 
hij leeft en actief 
meewerkt aan 
mijn bekering. Het 
erkennen van mijn 
kind als levend 
in de eeuwigheid 
heeft geholpen om 

me persoonlijk te ontwikkelen en open te 
bloeien.

Dat kind heeft invloed op mij. Hij 
vormt me om, doet me groeien en maakt 
dat ik sterker in het leven sta. Dankzij hem 
vind ik wat het belangrijkste is in het leven, 
de Liefde. Hij is een even grote bron van 
vreugde als mijn zoon die bij me leeft.

In alle tegenspoed heb ik toch nooit 
mijn vertrouwen in God verloren, hoewel 
ik wel periodes heb gekend van zware ont-
moediging. Nu wil ik voor mezelf zorgen om  
in het leven vooruit te gaan en te groeien in 
de Liefde van God.

Ik heb een groot  begrip gekregen 
voor de wereld rond mij en ik heb God 
he rontdekt. Ik put energie uit het gebed. 

Op dit moment heb ik besloten een 
verandering door te voeren in mijn leven en 
mijn God te respecteren. Ik ben niet  meer 
degene die met gebogen hoofd rondliep en 
niet recht voor zich uit durfde te kijken. 
Ik kan weer spontaan en natuurlijk gli-
mlachen.

Ik voel me nu geroepen om te getuigen, 
om mijn levenservaring door te geven. Ik 
kan bevestigen dat ik opgestaan ben van de 
grond en me in het volle licht bevind.

Moge mijn persoonlijk leed  de 
mensheid dienen om haar beter te maken.

Marcelle

MIJN KIND TERUGGEVONDEN
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om wat gebeurd was te verwerken. We bleven met 
veel vragen en onzekerheden zitten. Waarom was 
Gabriel gestorven? Wat wou God ons zeggen door 
Gabriel van ons weg te nemen? Zou Gabriel ons 
kennen als we ooit in de hemel mochten komen? 
Daarbij kwam dan nog de traumatische ervaring 
in het ziekenhuis en ook de vraag of we nog wel 
ooit kinderen zouden kunnen krijgen. Verschillende 
maanden had ik verschrikkelijke hoofdpijn en 
voelde me heel slecht. Strafte God ons? Hadden we 
iets gedaan waardoor we het verlies van onze baby 
verdienden? Ik was 33  ten tijde van de miskraam 
en voelde al dat onze tijd om kinderen te krijgen 
voorbijliep. Zou ik nog eens zwanger kunnen wor-
den? Zou de baby dan gezond zijn?

Dat de wereld er niet in slaagt miskraam te 
erkennen als wat het is, was een andere hindernis 
voor onze genezing. Veel mensen wuifden ons ver-
lies weg. We zouden wel een andere baby krijgen, 
alsof deze baby er niet toe deed, alsof Gabriel geen 
echte persoon was. We hoorden ook dat het beter 
was dat de baby nu gestorven was dan dat hij zou 
geboren worden met een handicap of ziekte. Welke 
waarde kent deze zienswijze eigenlijk toe aan 
menselijk leven? Veel mensen troostten ons met de 
woorden dat miskraam een gewone zaak is. De 
dood is universeel, ja, maar dit maakt het er toch 
niet gemakkelijker op wanneer iemand sterft. Nog 
anderen betoonden ons zeker oprecht medeleven 
toen het gebeurde, maar verwachtten van ons dat 
we er een week later wel zouden overheen zijn. Ze 
realiseerden zich blijkbaar niet dat ook dit leed zijn 
tijd moest hebben en dat dit nog lang kon duren.

Sommigen zeiden, vol goede bedoelingen, dat 
we nu een engeltje in de hemel hadden. Dat was 
wel een mooi iets om te zeggen, maar het leek ons 
tegelijk ook de leer van de Kerk te miskennen. Als 
het leven begint bij de conceptie, is iedereen die na 
de conceptie sterft, in welk stadium van zijn leven 
ook, een menselijke persoon en geen engel. Hiero-
ver is de kerkelijke leer heel duidelijk. Wij geloven 

door de manier waarop hij ons behandelde. 

Maar we ontmoetten ook die heel zorgzame 
medewerker van de pastorale dienst in het zie-
kenhuis die een zegen uitsprak over Gabriel. In de 
vriendelijkheid van deze man voelden we de aanwe-
zigheid van Jezus. En er was ook een sympathieke 
verpleegster aan wie we een gebedskaartje gaven 
dat we ter ere van Gabriel gemaakt hadden. De 
ingreep verliep vlot, maar toen ik ontwaakte had ik 
een nog sterker gevoel van verlies omdat ik de baby 
niet meer in mij had. We bleven nog enkele uren in 
het ziekenhuis en de pastoraal werker bracht ons 
de communie.

Een week na de ingreep hebben we Gabriel 
dan begraven in de Sterretjestuin. De priester die 
ons met de afspraken geholpen had, was met ons 
op het kerkhof. We voelden ons heel alleen en 
overstelpt door verdriet toen we achter de lijkwa-
gen liepen. Omdat het de eerste keer was dat we 
in de gelegenheid waren het stoffelijk overschot 
van onze baby te zien wilden we enige privacy en 
hadden daarom niemand uitgenodigd. We hadden 
op voorhand gezorgd voor de teksten die de Kerk 
voorziet voor de uitvaart van kinderen. De priester 
zegende het graf en bad de gebeden. Het was heel 
hard de kleine houten doos die dienst deed als kist 
onder de grond te zien verdwijnen. We plaatsten 
een roos op het graf en namen afscheid van het 
lichaam van Gabriel. We baden en bleven wachten 
tot de kist met aarde bedekt was. Dan pas gingen 
we weg.

Enkele weken later op Allerheiligen deden we 
nog een gebedswake voor Gabriel en zetten een 
ster op zijn graf. Alle graven in de Sterretjestuin 
dragen zo een ster met de namen en data van de 
baby’s. Wij schreven als sterfdatum de dag van het 
feest van de Aartsengelen.

We vonden troost in het feit dat Gabriel nu 
in de hemel was bij God. Toch bleef het moeilijk 
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In augustus 2012 ontdekten mijn man en ik 
dat we ons eerste kindje verwachtten. We waren 
verrukt en vol verwachting keken we uit naar de uit-
breiding van ons gezin. We woonden in die tijd ver 
weg van onze familie en vrienden, maar we hadden 
net voor die periode een reis naar ons vaderland 
gepland. Vóór we vertrokken lieten we nog een echo 
van de baby nemen: alles was in orde. Het was 
geweldig het goede nieuws persoonlijk te kunnen 
vertellen aan onze familie en vrienden thuis.

Kort na onze terugkeer in België hadden we 
een afspraak met de gynaecoloog. Maar op de 
echografi e, vond de arts geen hartslag meer… 
onze baby was overleden. We waren totaal in shock 
en overmand door verdriet. De dokter wou ‘s ande-
rendaags al de ingreep doen om de baby te verwi-
jderen, maar wij besloten nog een week te wachten: 
we hadden tijd nodig om het gebeuren te verwer-
ken. De dokter leek verbaasd omdat we graag de 
laatste foto van onze baby wilden meenemen.

Wij noemden ons kindje Gabriel, naar de 
aartsengel die Maria het goede nieuws bracht dat 
ze in verwachting was van Jezus. Engelen hebben 
geen geslacht, daarom dachten we dat Gabriel een 
geschikte naam was zowel voor een jongen als voor 
een meisje. De betekenis van die naam is: “God is 
onze sterkte”. We voelden inderdaad aan dat we 
Gods kracht zouden nodig hebben om de pijn die 
we voelden te kunnen doorstaan. Het was die za-
terdag ook het feest van de aartsengelen en een 
bevriende priester droeg een mis op voor Gabriel, 
waarop enkele van onze vrienden aanwezig waren.

Vóór de ingreep belden we het ziekenhuis om 
te vragen wat er zou gebeuren met de stoffelijke 
resten van de baby. In ons land (de U.S.A., red.) doen 
katholieke ziekenhuizen vaak gewone begrafenis-
sen voor baby’s die in de moederschoot overleden 
zijn en we wilden weten of in dit ziekenhuis ook zo 
iets bestond. Men vertelde ons dat de resten van de 
baby bij het afval zouden terechtkomen. We waren 

ontzet. We wilden het stoffelijk overschot van ons 
kind het respect geven dat elk gestorven menselijk 
lichaam verdient en vroegen of we het lichaam dan 
mochten meenemen om Gabriel zelf te begraven. 
Het ziekenhuis zei dat we daarover met de dokter 
moesten spreken. Maar de dokter zond ons van het 
kastje naar de muur en we kregen geen duidelijk 
antwoord. Het ziekenhuis probeerde ons dan duide-
lijk te maken dat we niet het recht hadden om het 
stoffelijk overschot van de baby mee te nemen of te 
begraven omdat mijn zwangerschap maar 11 we-
ken ver was geweest. We voelden ons machteloos 
maar waren tegelijk vastbesloten door te vechten: 
als Gabriels ouders waren we de enigen die voor 
hem konden opkomen.

We geraakten wel in paniek omdat de ingreep 
al over enkele dagen was en we niet wisten hoe we 
het moesten aanpakken. We wisten ook niet hoe 
we zijn begrafenis moesten regelen: we hadden 
niet eens een plaats om hem te begraven. Door 
de Voorzienigheid kwam toen een andere bevriende 
priester, die tevens arts was, voor ons tussenbeide. 
Hij contacteerde een jurist om ons te informeren 
over onze rechten. Daarna belde hij het ziekenhuis 
in zijn hoedanigheid van arts. Zo bekwam hij de 
belofte dat Gabriels stoffelijk overschot niet zou 
weggegooid worden en dat we (uitzonderlijk) een 
plaatsje voor het graf zouden krijgen in de Ster-
retjestuin in Leuven. We waren die priester geweldig 
dankbaar: op dat moment was hij de enige die niet 
dacht dat onze wens krankzinnig was.

Da dag van de ingreep was het feest van de 
H. Engelbewaarders en ook al waren we innerlijk 
verscheurd, toch voelden we dat onze bewaarenge-
len ons hielpen. Ik had gevraagd vóór de ingreep de 
dokter te mogen spreken om bevestiging te krijgen 
van wat zou gebeuren, maar de dokter was heel 
boos en wou niet met me spreken. Die dokter was 
iemand anders, die we nog nooit ontmoet hadden 
en het was dus heel moeilijk hem te vertrouwen, ge-
zien zijn onvriendelijkheid. We voelden ons gekwetst 

GETUIGENIS: EEN HULDE AAN GABRIEL
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dat Gabriel een heilige is in de hemel die uiteinde-
lijk met zijn verheerlijkt lichaam zal herenigd wor-
den. We lazen het document van de internationale 
Theologische Commissie “De hoop op redding voor 
kinderen die stierven zonder gedoopt te zijn” en 
de argumenten hierin overtuigden ons ervan dat 
we alle hoop mochten koesteren en geloven dat 
Gabriel rechtstreeks naar de Heer is gegaan…

Ook al konden we met de meeste mensen 
ons verdriet niet delen, toch werden we ook geze-
gend met vele vrienden en familieleden die ons 
geloof begrepen en groot respect toonden voor 
Gabriels leven. Zo ook 
de mensen van Levensa-
dem die ons begeleidden 
op een Emmaüsweg. De 
tijd die we met hen door-
brachten hielp ons om 
ons verlies te verwerken, 
gesteund door mensen die 
een enorm meevoelen en 
begrip toonden voor wat 
wij doormaakten. 

In februari bleken we 
opnieuw in verwachting te 
zijn. Het was vreugdevol 
nieuws maar maakte ons 
ook angstig en onrustig. 
We konden dezelfde onge-
breidelde vreugde niet 
voelen die we hadden bij 
mijn eerste zwangerschap. 
We aarzelden ook om het 
nieuws met anderen te delen omdat het in zekere 
zin beter zou zijn een eventueel zwangerschapsver-
lies alleen door te maken dan onszelf weer bloot te 
stellen aan de algemene ongevoeligheid tegeno ver 
miskraam. We dachten er zelfs aan België te ver-
laten om toch niet nog eens hetzelfde te moeten 
ondergaan in een vreemd land.

Naarmate de zwangerschap zichtbaar 
werd, vroegen veel mensen ons of het onze eerste 
baby was. Dat was zo een moeilijke vraag om te 
bean twoorden. Ja zeggen was het bestaan van 

Gabriel verraden, maar aan de andere kant wilden 
we ons leed uit het verleden niet zomaar prijsge-
ven aan al wie een ogenschijnlijk simpele vraag 
stelde. Ik dacht terug aan de echo’s van Gabriel 
gedurende de eerste twee maanden, en die foto’s 
leken perfect op die van de nieuwe baby. Hoe kon-
den we zeggen dat dit ons eerste kind was? Toch 
zeiden we dikwijls gewoon ja, terwijl we diep in ons 
waren ervan bewust waren dat dit nieuwe leven 
niet het eerste was.

We brachten nog vaak een bezoek aan de 
Sterretjestuin om er te bidden en Gabriel te geden-

ken. In de lente mochten 
we zien hoe de begraaf-
plaats schitterde van de 
bloeiende rozen. Elk graf 
had zijn eigen bos rozen 
en wanneer ze allemaal 
in bloei staan is dat een 
prachtig teken van hoop.

Onze prachtige zoon, 
Joseph, is geboren op 21 
oktober, 6 maanden na de 
datum die we Gabriel had-
den toegeschreven. Joseph, 
wat betekent “God zal 
doen toenemen”, herin-
nert ons voor tdurend aan 
Gods Voorzienigheid en 
goedheid. Hij is een dage-
lijkse bron van vreugde in 
ons leven. 

Gedurende het eerste levensjaar van Jo-
seph woonden we dichtbij het kerkhof en gin-
gen daar nog vaak naartoe om een rozenkrans 
te bidden en Gabriels voors praak te vragen. 
Geleidelijk aan werd het minder pijnlijk om het 
graf te bezoeken en voelden we meer  vrede in 
onszelf. 

Intussen zijn we weg uit Leuven, maar de 
laatste plaats die we er bezochten vooraleer te 
vertrekken, was de Sterretjestuin. 

PESCHE

Enkele dagen ontspannen in de 
vakantieverbli jven van Pesche mag 
niet het privi lege zi jn van enke-
len… Het zi jn niet enkel de gezin-
nen die door Levensadem werden 
of worden geholpen die de kans 
kri jgen om naar l ’Envie de Souff ler 
te gaan. 

Wisten jul l ie dat je er ook kan 
verbli jven buiten de schoolvakan-
ties?

Waarom eens geen weekend 
doorbrengen samen met het steun-
gezin om elkaar op een andere ma-
nier te leren kennen, een leuke ti jd 
samen te beleven buiten de drukte 
van elke dag, elk in een eigen ap-
partement maar met momenten 
die je samen doorbrengt?

Je wenst een leuke ti jd door te 
brengen met kinderen of kleinkin-
deren gedurende een paar dagen, 
maar je huis is te klein om iede-
reen te onthalen… Waarom niet 
samen komen in de 3 en binnen-
kort 4 appartementen die tot jul l ie 

beschikking staan?

Je hebt een feest, een huweli jk 
in de buurt en je zoekt een plaats 
om te overnachten om niet midden 
in de nacht de lange rit naar huis 
te moeten doen, nog een alterna-
tief.

Dus aarzel niet. Neem contact 
met Jo en Veva om meer uitleg over 
beschikbaarheid  en de meer dan 

democratische voorwaarden.

Het is een kans voor al wie 
een band heeft met Levensadem, 
als steunkrijger of- gever, bidder, 
vri jwil l iger…

034494826  of 
info@levensadem.be

PESCHE VOOR IEDEREEN…

LEVENSADEM
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 Een tijdje geleden kregen we 
nieuws van Levensadem in Goma 
,langs Alphonse, de plaatselijke 
coördinator. Hij stuurt ons enkele 
getuigenissen die we met veel 
vreugde doorgeven.

In Goma is de katholieke kerk één 
van de weinige instellingen met 
een solide structuur ten bate van 
het volk. Elke parochie wordt er 
beschouwd als een antenne van 
Levensadem dat een onderdeel is 
van de gezinspastoraal.

“Parochie van de kathedraal:

Een zwanger koppel had van in 
het begin grote problemen met de 
zwangerschap, met grote r isico’s op 
een miskraam. Gelukkig werkte de toe-
komstige moeder als kassierster in een 
belangrijk ziekenhuis in Goma, waar-
door ze zeker was van verzorging. De 
dokters volgden haar goed op, maar 

ondanks alle zorgen verslechterde 
haar toestand  van dag tot dag.  Tijdens 
de 6e maand werd de pijn heel hevig 
en de dreiging van een miskraam heel 
acuut. Haar vader had de algemene 
vorming gevolgd over Levensadem in 
de parochie van Sint Jozef in Goma en 
bracht het verantwoordelijk koppel van 
die parochie , Jean Bosco Mburanumwe 
en Pascaline Mombero op de hoogte . 
Zo kon dit koppel worden ondersteund. 

Men begon een noveen te bid-
den, tegelijk met de vorming van een 
gebedsgroep die net met haar missie 
begon. Het gebed duurde voor t tot de 
dag van de bevalling. Die dag had de 
dokter gezegd dat hij een keizersnee 
zou doen, maar door de kracht van 
het gebed verliep de bevalling op na-
tuurlijke wijze , zonder moeilijkheden. 
Iede reen loofde God vol vreugde om 
dit wonder.

Parochie Onze Lieve Vrouw van 
Afrika

Toen we op coördinatie bezoek  
waren in september 2014, ontmoetten 
we het verantwoordelijk koppel van die 
parochie , Georges Kibancha Luumyo 
en Marie Gorethe Bauma Kyenetsi. 
Ze hadden het moeilijk: zij was onge-
veer 7 maand zwanger. Het kind was 
veranderd van positie en lag dwars , ze 
had problemen om te liggen en veel 
pijn in de onderbuik. Ze ging regelma-
tig naar de dokter die dacht aan een 
keizersnee. 
Het koppel vroeg hulp aan Levensa-
dem, want de moeder begon te panike-

ren. We hebben gevraagd om te onder-
scheiden welk koppel uit de buur t we 
als steungezin zouden kunnen vragen 
en we vroegen de verantwoordelijken 
van de parochies van de Zalige Anua-
r ite en van de kathedraal om met een 
gebedsploeg te beginnen. 
Zo gezegd, zo gedaan!. De trein zette 
zich in beweging. Tot de 9e maand ve-
randerde er niets . 
De broers en zusters volhardden in het 
gebed. Op de dag van de bevalling, net 
voor de operatie zou beginnen, was er 
goed nieuws: het kind had de natuur-
lijke positie weer aangenomen: een 
meisje , For tunate, werd geboren, op 1 
november 2014.

Ons har t was vol lof en dank-
baarheid . En het koppel houdt niet 
op de Heer te danken voor zijn hulp 
langs de ondersteuning van de broers 
en zusters .

Alphonse Mpabanzi Tegera, 
SdV-Goma, RDC

Beide kleine getuigenissen maken 
duidelijk dat de medische zorg in Goma  
precair en moeilijk is. Een systeem van 
ziekenkas staat nog in zijn kinderschoe-
nen  en is heel moeilijk te organiseren 
in een maatschappij waarin de mensen 
van dag tot dag moeten zien te overle-
ven en niet in de mogelijkheid zijn om 
te sparen op lange termijn, wat toch 
een noodzaak is voor een goede wer-
king van een ziekenkas.

Een moeilijke zwangerschap, de 
noodzaak  van regelmatig medische 
zorg, een keizersnee, worden gevreesd 
als de pest en zijn zelfs gewoon onmo-
gelijk voor een groot aantal koppels. 

Het gebed is een grote morele 
steun en de hulp van een steungezin is 

er kostbaar. De toekomstige moeder 
regelmatig bezoeken, bij haar thuis of in 
het ziekenhuis, haar een beetje voedsel 
meebrengen, naar haar pijn en angsten 
luisteren, haar bemoedigen en aanmoe-
digen, haar helpen in het hu ishouden,  
zeker als ze zoveel mogelijk moet rus-
ten, het zijn allemaal eenvoudige geba-
ren die veel drama’s kunnen voorko-
men.

Tijdens onze laatste reis in mei vo-
rig jaar hebben we de opleiding voor de 
begeleiders van de Emmaüsweg beëin-
digd. Mgr. Louis Nzabanita, algemeen 
vicaris, heeft in naam van Mgr. Kaboy, 
bisschop van Goma, 5 koppels mogen 
zenden tijdens een eucharistieviering in 
de kathedraal.

Al wat te maken heeft met Leven-
sadem is dus opgestart in Goma en kan 
stilletjesaan  gaan groeien. 

We hopen er snel terug te keren 
om de noodzakelijke opvolging te doen.

Micheline et Jacques

EN IN CONGO

Alphonse en zijn gezin
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Gezien de zware portkosten en 
het vele werk  hopen we dat jullie het 
ons niet kwalijk nemen als we jullie 
van nu af aan bedanken via het tijd-
schrift.  Zegt men niet overal dat er 
moet bespaard worden?

Dus VAN HARTE DANK in naam 
van alle moeders die 
het vorige jaar en dit 
jaar geholpen zijn 
door Levensadem 
dankzij jullie giften. 

Waar gaat het 
geld van de giften 
naartoe?

Sommige moe-
ders worden fi nan-
cieel ges teund om 
dringende dokters- 
of schoolkosten te 
helpen dragen, om te 
helpen bij de huur of 
andere facturen die 
het evenwicht van 
het gezin bedreigen, 
transport- en verhuis-
kosten, hulp om een 
nieuwe woning in te 
richten bijvoorbeeld…

Meer dan 30.000 
km worden er elk jaar 
afgereden om koppels, 
moeders, gezinnen van 
Levensadem te ont-
moeten over heel Bel-
gië.  Dat is niet gratis. 

U kent ook de prijsvan de benzine.

Jullie hebben ook bijgedragen om 
de lonen van 2 voltijdsen en 1 halfti-
jdse kracht te fi nancieren, de rest van 
het werk wordt gedaan door vrijwil-
ligers die we eveneens heel hartelijk 
danken. 

FINANCIËN

U bent Levensadem! 
U bent Levensadem! Dus aarzel niet en geef vandaag nog aan je bank een doorlo-
pende 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.

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 ver-
trouwen 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  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 fi scaal attest:  BE29  0682 0636 1564  van Levensadem vzw, De Frélaan 204, 1180  Brussel

O   met fi scaal 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

PAS ALS JE TEKORT HEBT, LEER JE 

WAT HET MEEST NOODZAKELIJK IS.



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


