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ALS JE NIET BESTOND...
Een tijdje geleden vonden we in onze
post een bijzondere brief die ons diep
heeft getroffen. Het was heel lang
geleden dat we Lucie en haar gezin
nog hadden ontmoet. Haar naam
op de briefomslag riep herinneringen op: een glimlach die heel haar
gezicht doet oplichten en een zware
bril. Lucie is al sinds haar geboorte
slechtziend. Ze heeft de brief eigenhandig geschreven, wat haar heel veel
moeite moet gekost hebben en haar
ook trots gemaakt
nadien. We laten u
meelezen:

geschenk! En een heel goed 2017 aan al die
moeders. Zoals mijn moeder placht te zeggen: “Als we graag zien, gaan we niet tellen.”
Ook aan jou: zalig Kerstfeest en Gelukkig
Nieuwjaar!
“Als je niet bestond, moesten ze je
uitvinden”, zegden mijn ouders".

Beste Micheline
Ik schrijf je om een
boodschap door te geven aan alle moeders
die hulp nodig hebben
en aan alle anderen.
Langs mijn woorden
wil ik hen veel liefde
en tederheid doorgeven.
Er is veel meer nodig dan gebaren of
gewoonten om de
innerlijke vlam van
menselijke warmte
opnieuw te doen opflakkeren!
Ik heb geluk gehad,
ik werd bemind,
Foto van Marcel CARON
verzorgd, kreeg een opvoeding, en dat is nog niet alles…
Daarom wens ik op het einde van dit
jaar een Zalig Kerstfeest aan alle moeders die leven dragen, een prachtig

Lucie Habran 15/11/2016
Dank je wel, Lucie, je innerlijke blik laat je innerlijk licht zien. Je durft
je zo eenvoudig wenden
naar de andere dat je
pen zelf leven begint te
geven. We zijn er zeker
van dat veel mensen zich
bemoedigd zullen voelen,
aangespoord en gesteund
in hun dagelijks leven, tot
diep in de donkerder lagen
van hun wezen.
In hun naam: dank.
Samen met jou wensen
we elke lezer dat elke
dag zijn nieuw licht
mag openbaren en de
duisternis van onze
zorgen mag verdrijven.
Moge voor jou, Lucie, ook
in naam van alle moeders
van Levensadem “het
duister helder zijn als
dag” (ps 139,12)
Micheline en Jacques
Jo en Veva

4

VARIA

GETUIGENISSEN

BELANGRIJK NIEUWS
Op 3 juni 2017
viert Souffle de Vie - Levensadem
zijn 30e verjaardag.

DRINGEND NODIG
Dubbele kinderwagen/buggy voor
een jonge moeder met haar pasgeboren
baby en haar zoontje van 1 jaar.

Verder hebben we altijd nood aan:

kinderwagens en lakentjes/dekentjes,
draagzakken of -doeken voor baby’s, reiswiegen, kaphanddoeken, slabbetjes, kleertjes
van 0 -3 maand, badjes, verzorgingstafels,
winterpakjes van 0-2 jaar, winterjassen van
2-16 jaar, voor meisjes en jongens.

Hartelijk dank om het te bezorgen bij
één van onze afdelingen.
De voorbereidingen voor dit feest zijn al
begonnen. In de loop van de maand april
krijgen jullie de uitnodiging met alle gegevens en het programma. Zoals de vorige
jaren vieren we

in de Zeecrabbestraat 44 in Ukkel,
1180 Brussel.

Noteer deze datum alvast in jullie
agenda. We zouden graag iedereen
verwelkomen uit alle hoeken en kanten van
België.
Als je nu reeds weet dat je een of meer vrije
plaatsen hebt in de wagen, laat ons dat dan
weten. Zo kunnen we voor wie geen eigen
vervoer heeft al een plaatsje reserveren.
Net als de vorige jaren vieren we dit feest in
een sfeer van eenvoud en solidariteit, met
respect voor elke filosofische en religieuze
overtuiging, voor de levenservaringen en
situatie van elkeen, en is het gratis voor
iedereen.

We vieren - gewoon en heel eenvoudig - het leven.

NIEUW ENGAGEMENT

ONGEPLANDE,
ONVERWACHTE
BRON VAN …
BARMHARTIGHEID
Vorig jaar september dachten we:
“Een kindje? Dat komt niet meer”.
We hebben al vijf kinderen, ik zou er
in oktober 40 worden en ik studeerde
opnieuw.
We gaven al onze babyspulletjes, die
net van uitleen terug kwamen, weg
en het voelde goed om wat minder te
stockeren.

In december 2016 heeft Mgr. Warin,
hulpbisschop van Namen, tijdens een viering voor wie een kindje verloor tijdens de
zwangerschap in de Sint Juliennekerk in
Salzinne, Damien en Caroline Schwartz gezonden als begeleiders van de Emmaüsweg.

Een maand later werd ik 40 en de week
erna werd ik op mijn motorfiets aangereden door een wagen. Er volgden
onderzoeken, radiografieën, een operatie en een lange revalidatie (die nu,
een jaar later, nog niet helemaal voorbij is).

Caroline en Damien hebben een
vorming gevolgd
voor de driedubbele dienst van
luisteren, begeleiding, en bemoediging. Ze zijn heel
gelukkig
deze
dienst te mogen
uitoefenen tegelijk
met hun zending
als verantwoordelijk koppel van Levensadem voor de
provincies Namen
en Luxemburg.

Na dat verkeersongeval ontdekte ik
dat ik zwanger was. Ik kreeg bloedingen, veel en dikwijls, iets wat ik bij
mijn vorige zwangerschappen nooit
heb gehad. We waren direct héél erg
blij met de zwangerschap maar toch
begon ik te denken dat een miskraam
misschien beter was, want alle medicatie die ik gekregen had, de operatie, en elke keer weer hopen dat het
goed kwam en dan weer een hevige
bloeding,… Het was allemaal heel
verwarrend en emotioneel zeer
zwaar. Gelukkig stopten de bloedingen na een paar maanden en konden we geruster genieten. Al was het
totaal onverwacht toch heb ik van al

mijn zwangerschappen het meest
van deze genoten.
Mijn man maakte zich eerst een
beetje zorgen omdat we alle spulletjes hadden weggegeven maar
ik zei dat we gewoon moesten
wachten. Het zou wel in orde komen.
En inderdaad, enkele maanden later
kreeg mijn schoonzus de vraag of ze
iemand kende die wat zou hebben
aan babyspulletjes, kastjes, bed met
matras, Maxi-Cosi,…en zelfs kleertjes
0 tot 2 jaar. Het zou wel pas beschikbaar zijn vanaf half juni. Mijn bevalling was voorzien voor begin juli. Het
kwam met andere woorden perfect
uit. We kregen zelfs beter gerief dan
we tevoren hadden gehad. Het onze
was veel ouder en had al vijf kinderen
overleefd.
Op 10 juli werd dan ons zoontje
Bram geboren, 3,9kg, 52 cm
groot. We mochten ontdekken dat
hijzelf een ongelooflijk cadeau is, een
geschenk van de Barmhartigheid in
het jaar van de Barmhartigheid…
Bram is een zalige, gezonde en
rustige baby. Hij brengt voor ieder in
het gezin wat mee.
Onze oudste, Johan van 15, heeft een
autismespectrum stoornis. Hij heeft
het bijvoorbeeld heel moeilijk om
oogcontact te maken. Laatst vroeg hij
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enkele moeite meer met het nieuwe
broertje.
Vroeger hadden wij soms het gevoel
dat er 2 “gezinnen” waren in ons gezin:
de 2 oudsten zijn nogal intellectualistisch ingesteld en spelen niet veel
terwijl de 3 jongsten echte speelvogels zijn. Nu trekt Bram ieders aandacht en zo brengt hij de anderen ook
allen dichter bij elkaar. We hebben
weer het gevoel één gezin te zijn.
me: “Bram wordt bij mij heel rustig als
ik hem pak, en hij boert goed bij mij,
maar hij lacht niet zo veel naar mij als
naar de anderen. Hoe komt dat?” Ik
legde hem uit dat de baby oogcontact
nodig heeft om te kunnen lachen.
”Als je goed in zijn oogjes kijkt en hij
voelt dat hij contact heeft dan zal hij
naar je lachen”. Intussen probeert
Johan dat te doen en met succes. Hij
“oefent” oogcontact met zijn broertje
en… zoekt nu ook meer oogcontact
wanneer hij met mij spreekt.
Maarten van 13 was eigenlijk het
liefst enig kind geweest. Hij heeft het
moeilijk met de drukte van 5 kinderen in ons huis en hij was helemaal
niet gelukkig met de komst van nóg
een baby. Al zijn vrienden hadden
“medelijden” met hem…
De 1e dag na de geboorte wou hij de
baby niet vastnemen en bleef op een
afstandje kijken. De 2e dag, alleen
met mij, vroeg hij me of hij Bram
mocht pakken. Zeker een kwartier
hield hij hem vast, speelde met zijn
handjes en zijn voetjes. Toen zei hij
me: “Toch rustgevend zo’n baby” …
Rust en controle is voor Maarten heel
belangrijk. Sinds Bram heeft hij ondervonden dat het onverwachte ook
mooi kan zijn… en nu heeft hij geen

Bram heeft me ook de kans gegeven
toch mijn examens af te leggen. Tien
dagen na het laatste examen is hij geboren. Nu gaat hij mee naar de les en
is er heel rustig.
Bram voelt écht als een geschenk
van zachtheid, tederheid en
barmhartigheid. Wij krijgen allemaal de kans om kleine stapjes
vooruit te zetten in liefde en naar
mekaar toe.
Mijn 40e levensjaar viel samen met het
jaar van Barmhartigheid. Ik had veel
voornemens maar alle plannen moest
ik loslaten en wat ikzelf probeerde,
mislukte. Toch is mijn gebed om meer
barmhartigheid in ons gezin te laten
groeien verhoord. We hebben alles
gekregen. Het groeide onder vorm
van een Brammetje. J Misschien
is dit het barmhartigheidsgeschenk
voor mij: meer te vertrouwen op Gods
barmhartigheid en minder proberen
alles zelf te regelen.
Zijn komst was onverwacht maar hij
maakt van mijn 40e levensjaar een
héél gezegend topjaar!
T...

LANGZAAMAAN
BOUWT DE VOGEL
HAAR NESTJE.
Drie woorden en één seconde hebben mijn leven
veranderd. Drie woorden: “ik ben zwanger”.
Ik wist niet wat te doen! Waar kon ik naartoe?
Hoe kon ik een oplossing vinden?

net als veel andere verpleegkundigen, werk zou
kunnen vinden daar. Ik heb dus mijn werk opgezegd maar moest dan nog een maand wachten
vooraleer ik kon vertrekken…

Ik kom uit Libanon. Daar, in mijn streek, is een
ongehuwde moeder onaanvaardbaar, het is
verboden, taboe.

Intussen was ik heel bang dat mijn ouders, bij
wie ik nog inwoonde, mijn zwangerschap zouden ontdekken. Ik bleef dus zo veel mogelijk
weg van huis. Elke avond na mijn werk ging
ik schuilen in een kerk. Ik ben maronitisch
christen en ik dacht dat niemand me daar zou
zien, ik voelde me veiliger. Ik ging zo laat mogelijk naar huis.

Net als andere jongeren van mijn land heb ik
geprobeerd abortus te plegen. De vader van
mijn kind duwde me in die richting en had al
zeker de beslissing genomen met mij te breken.
Hij legde de volledige verantwoordelijkheid van
de zwangerschap bij mij. Abortus is verboden
bij ons en het gebeurt enkel in het geheim.
De eerste drie maanden van mijn zwangerschap heb ik aan alle kanten een oplossing gezocht: abortus, adoptie,… Ik heb verschillende
stappen ondernomen in beide richtingen zonder te weten welke weg ik zou nemen.
Op 25 maart, het feest van Maria Boodschap,
ontmoette ik zuster Anne, de overste van het
klooster van de Goede Herder, om met haar
de mogelijkheid te bespreken in Libanon te
bevallen en het kind af te staan voor adoptie.
Terzelfdertijd mislukten alle pogingen om een
abortus te laten doen. Daarbij deed elke gedachte
aan adoptie me onbedaarlijk huilen.
Tenslotte raadde zuster Anne me met kracht
aan een andere oplossing te zoeken. We
zochten samen en bestudeerden de mogelijkheid
om naar België te gaan waar zuster Anne een
gezin kende. Van mijn kant wist ik dat ik als
verpleegster gespecialiseerd in hemodialyse,

Toen dook een nieuw probleem op: hoe zou ik zo
snel mogelijk aan een visum geraken, gezien mijn
voortschrijdende zwangerschap? Hoe zou ik
Europa binnen geraken, met alle moeilijkheden van dien en midden in de Syrische exodus?
Zuster Anne ontkende de problemen niet maar
nodigde me uit te bidden en te vertrouwen.
En .. wat een wonder! Al na 14 dagen
kreeg ik totaal
onverhoopt een visum! Zuster Anne
nam contact op
met Levensadem,
waar het Belgisch
gezin haar naar
had doorverwezen.
Enkele mails, een
telefoongesprek dat
me geruststelde –
ze zouden zich daar
om mij bekommeren, en plots was ik
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volop bezig mijn familie te verlaten, mijn vrienden, mijn werk, heel mijn leven, om naar België
te komen met een nieuw leven in mij dat echt
wilde leven!
Het was een meisje. Ik heb meteen
beslist haar Annie te noemen. Ik was zelfs nog
niet bezig met haar kleding, maxi-cosi, flesjes,
met alles wat ze nodig zou hebben. Het enige
waaraan ik kon denken was haar en mijn leven
redden. Ik heb alles gekregen van LevensademBrussel, waar ik ook mocht inwonen.
Samen met hen heb ik een advocaat ontmoet die me geholpen heeft een
verblijfsvergunning aan te vragen. Ik heb
de status van vluchteling gekregen en na
maanden wachten zijn mijn papieren nu
in orde. Geduld is écht een grote deugd!!
Levensadem heeft me ook in contact gebracht
met een gynaecologe en een prenataal consultatiebureau van Kind en Gezin om de zwangerschap op te volgen.
In die periode hebben de verantwoordelijken
van Levensadem me ook laten kennis maken
met een groot gezin waarvan de moeder ging
bevallen van haar 10e kindje. Samen met hen
heb ik meer geleerd over de cultuur, de tradities
en het leven in België. Ik heb er ook geleerd met
kinderen bezig te zijn; er waren daar kinderen
van alle leeftijden!
Levensadem heeft me ook voorbereid op de bevalling en een jonge vrijwillige verpleegster is bij
mij gebleven bij de bevalling om dat ongelooflijk
moment niet alleen te moeten beleven.
De tijd gaat vooruit en… hier ben ik dan in de
wereld van de moeders! Ik ben de mama van
een dochtertje dat mijn grootste liefde is en die
mij tranen van geluk deed huilen voor de eerste
keer in mijn leven! Ze laat mij het leven met
bewondering bekijken. Wat een fantastisch
gevoel mama te zijn!
Als ik achterom kijk, voel ik dat de H. Geest me
de juiste weg toont, de weg van “hoe te leven
met vrede in je hart”, en hoe Annie te helpen

EMMAÜSWEG
opgroeien in het geloof in God.
Mijn dochter werd gedoopt in de kapel van
Levensadem in Ukkel. De ouders van het
groot gezin en één van de dochters van de
verantwoordelijken (zij was bij mij tijdens de bevalling) zijn peter en meter van mijn schat. Wat
een vreugde!
Onze weg loopt intussen verder. Ik werk nu voltijds als verpleegster in het ziekenhuis vlak naast
het huis van Levensadem in Ukkel en tijdens mijn
werk gaat Annie naar de crèche van het personeel van het ziekenhuis. Een ander gezin van
Levensadem houdt ze bij wanneer ik in het
weekend moet werken.

VERZOEND MET
ONZE GESCHIEDENIS
Dit is ons verhaal: we hebben een kind verloren door miskraam op 3 weken zwangerschap in 2007, 9 maand na de geboorte van
onze oudste. Al onze kinderen (6 in leven)
hebben weet van die kleine die we “Martin”
hebben genoemd. Hij heeft dus een naam
en een plaats in het gezin. Onze kinderen
praten er veel over en het is een bron van
vreugde voor hen.

Bijna elke dag kwam die vraag terug.
Ik probeerde ze te ontwijken, een
antwoord uit te stellen, ik wist echt niet
meer wat te doen! Op een dag kon ik er
niet meer tegen en omdat ik dacht dat
het goed zou kunnen zijn voor haar,
vertelde ik haar over het bestaan van
“haar grote broer in de hemel”. Zich

Mijn zuster is getrouwd en heeft een zoontje
van dezelfde leeftijd als Annie. Ze is nog maar
pas op de hoogte van mijn geheim, het bestaan
van Annie. Het was een grote schok voor haar.
Ze zei me: “Je had een abortus moeten doen
want bij ons is een abortus voor het huwelijk
niet erg, maar binnen een huwelijk is het een
echte misdaad!”
Nu is ze weer zwanger maar heeft een groot
risico op miskraam omdat de placenta riskeert
los te komen. Ze weent veel en vertelde me: “Nu
ik mijn kind dreig te verliezen realiseer ik mij:
gelukkig heb jij geen abortus gedaan!”
Mijn dochter Annie heeft een hele ontwikkeling
teweeggebracht in de gedachten en het hart van
mijn zus!
Elke minuut, elke seconde, elke keer dat ik
kan, kijk ik naar mijn dochter hier bij mij en
zeg ik dank aan de Heer voor het mirakel van
Levensadem en voor alle mensen die God op
mijn weg heeft gezet.
Jullie, de grote familie van Levensadem, het
gezin Philippe, het gezin Schellekens, het gezin
Habib, het gezin Becquart, het gezin Beck.
Moge God jullie beschermen en moge jullie leven vol mooie verrassingen zijn.
Carole

Maar er is ook een taboe in ons gezin:
een kind dat werd geaborteerd in 1995,
het was een “ongelukje”, het gevolg van
een avontuurtje toen ik jong was.
Ze hebben echter speciale antennetjes,
de kinderen, ze leken het geheim te “ruiken”. Zo vroeg onze oudste me: “Mama,
ben je zeker dat ik de oudste ben? Heb
ik geen grote broer in de hemel?”…

Foto van Marcel CARON, in de tuinen van Annevoie

niet bewust van de pijnlijke omstandigheden van het voorval, sprong mijn
dochter blij op, vertelde het aan
iedereen en als eerste aan haar vader:
“Papa, papa, ik heb een grote broer in
de hemel!!”
Mijn man viel uit de lucht… Ik had
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hem niet op de hoogte gebracht, niet
voorbereid en hij nam het nieuws heel
slecht op, hoewel hij dit voorval uit mijn
verleden wel kende. Hij vond dat dit
kind verborgen moest blijven… En nu
onthulde zijn vrouw zijn bestaan zonder hem erin te kennen! Misnoegen!!

Na verschillende donkere jaren direct
na de ingreep, werd ik mij plots radicaal
bewust van de daad die ik had begaan.

Ja! Dit kind van een paar weken, dat
ik aan de dood heb overgeleverd is
bron van leven voor mij geworden, en
een instrument van God! Wat een ver-

Voor de kleine Martin was het anders.
We zullen zijn passage op deze aarde
nooit vergeten: eerst hadden we het
voorgevoel van zijn conceptie, bevestigd door het bloedonderzoek. We waren heel blij maar deze vreugde veranderde snel in ongerustheid door het
bloedverlies. Enkele angstige dagen en
toen viel het verdict. We hebben elkaar
stevig vastgepakt samen met onze
oudste dochter. We hadden allebei
dezelfde naam in gedachten: Martin!

Het stopt niet meer, ze spreken er alle
dagen van, zelfs buiten het gezin! We
voelen ons in de hoek gedreven: hoe
moeten we antwoorden op hun vragen
zonder te liegen?
Dit was de toestand bij ons thuis toen
we Levensadem ontmoetten.
Ze stelden ons een Emmaüsweg voor
en we namen het voorstel aan.

Het werd voor mij duidelijk dat dit
kind dat werd geaborteerd de opening
was geworden waarlangs God bij mij
kon binnenkomen, het was het startpunt van mijn persoonlijke bekering.
Langzaamaan ontdekte ik de “vruchtbaarheid” van dit kleine wezentje, die
de naam Jérémie kreeg. Doorheen de
Emmaüsweg herinner ik me weer de
invloed die hij gehad heeft op mijn
leven.

Nu zijn we niet bang meer voor de
vragen, we hebben ons verzoend met
ons verleden. In vrede met ons verleden, sterker in het heden, klaar voor de
toekomst..
Het toppunt: sindsdien praten de kinderen er niet meer over: geen enkele
vraag meer! De zaak lijkt gesloten.
Misschien hebben ze aangevoeld dat
er geen taboes meer waren, geen dode
meer te ontgraven…

De kinderen waren echter in de wolken
en stelden 10.000 vragen: “Hoe oud zou
hij zijn? Hoe heet hij? Waarom hebben
jullie dat niet vroeger verteld? Heb je
gehuild toen hij stierf, papa? Wat zou
je met hem doen als hij nog leefde? We
zijn niet meer met 8 in ons gezin maar
met 10 dan!...”

De volgende weken laten we stilaan
onze pijn en ons verdriet in verband
met de hele toestand naar boven komen: mijn man vertelt over zijn gevoel
bedrogen te zijn, niet gerespecteerd te
zijn, en ik wil de draad van het verleden
weer opnemen en God weer aan het
werk zien in mijn leven.

voor ons!

Foto van Marcel CARON, in de tuinen van Annevoie

Deze Emmaüsweg heeft ons laten voelen hoe elk klein wezentje een onbeperkte waarde heeft en onvervangbaar, uniek is!
Daarvoor had ik me immers nooit echt
gerealiseerd dat ik een kind in wording
had gedood!
Nadat dat besef was doorgedrongen
heb ik orde gebracht in mijn relaties, ik
ben gestopt met roken, met ’s nachts te
leven… Het was een weldoende verandering in mijn leven die mij later de
kans heeft gegeven mijn toekomstige
echtgenoot te ontmoeten!

rukking voor ons allebei! En een openbaring voor mijn man…
Een muur in zijn hart brokkelt af,
hij voelt zich geraakt door dat kleine
wezentje … hij wil het “adopteren”, integreren in ons gezin, hem een plaatsje
geven!!
Tranen en verwondering bij mij! Wonder van onmetelijke goedheid van God

Nu weten we dat onze beide kinderen
in de hemel waarlijk leven. Ze hebben
een invloed op ons leven, discreet maar
heel efficiënt. Ze gaan elke dag met
ons mee en trekken heel ons gezin: ze
herinneren ons eraan dat onze bestemming in de Eeuwigheid ligt!
We voelen ons als de 2 Emmaüsleerlingen onderweg, vertrokken vol
droefheid en donkere gedachten en
vervolgens weer op weg vol vreugde na
de ontmoeting met de Heer, brandend
van verlangen om te verkondigen…
M. en P.V.
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HOE ZOU HET ZIJN ALS HIJ JE IN DE
OGEN ZOU KIJKEN?
Op 2 februari 2016 vernam ik dat er in de basiliek van Halle een viering ging doorgaan voor
al wie een kindje verloor tijdens de zwangerschap. Die zou doorgaan op 17 maart 2016.
Geboren in de Eeuwigheid werd die viering
genoemd, die Levensadem organiseerde.
Wij wisten meteen dat we daar met heel ons
gezin naar toe wilden gaan. Onze onzichtbare,
vaak vergeten kinderen zouden zo even op de
voorgrond komen en hun plaats in ons gezin
geaccentueerd worden.

perkingen. In april 2011 stortte onze wereld
echter in, want ons kindje dat we verwachtten, zou niet levensvatbaar zijn, hij had trisomie 18. Iedereen duwde ons in de richting van
zwangerschapsafbreking. Een gesprek is
ons nooit aangeboden, al verlangden we
daar enorm naar, zeker direct na het slechtnieuwsgesprek. We hadden de kracht niet om
er zelf naar te vragen en wisten niet waar we
op het net naar moesten zoeken. We zochten
enkel naar trisomie 13 en 18 en dan kom je
niet ver…

Ik ging kijken op de website van
Levensadem. Wat ik las deed me deugd,
maar schudde me ook door elkaar. Ik
dacht een evenwicht gevonden te hebben
met Liebrecht en de andere kindjes erbij,
maar plots besefte ik dat ik eigenlijk geen
diepe vrede in mijn hart had en als ik dat
zou willen hebben, ik nog een hele weg
zou moeten afleggen.

Veel te snel werd overgegaan tot de zwangerschapsafbreking zelf. Op mijn vraag of er geen
week bedenktijd tussen moest liggen, kreeg ik
als antwoord, dat ik het eigenlijk al een week
wist, maar als ik het echt wou, ik nog een week
mocht wachten. Wie was ik om te zeggen: ik
wil de zwangerschap afbreken, maar ik wil
wel graag nog een week wachten, dat leek zo
contradictorisch.

De viering deed deugd, maar ik voelde dat ik
die verdere weg niet alleen kon gaan. Vóór
de viering had ik al twee maal met Veva
gemaild. Haar vraag: “Hoe zou het zijn als
Hij je in de ogen zou kijken?”, was heel goed
bedoeld van haar, maar deed me knakken.
Mijn spontane reactie was: “Ik zou mijn
hoofd buigen en huilen, wetende dat Hij mij
zou troosten”. Ze stelde me dan geheel vrijblijvend de Emmaüsweg voor. Die zag ik als een
laatste redmiddel. Ik heb die met beide handen
aangenomen.

Liebrecht
zijn
’geboorte’
is
het
verschrikkelijkste wat me is overkomen. Ik
ben toen gebroken, een stukje van mij is samen met hem gestorven…Toen pas besefte ik
ten volle wat ik gedaan had… maar het was te
laat, ik kon niet meer terug…

Ik ben die weg gestart omdat ik geen vrede
had in mijn hart, omdat ik het zo moeilijk had
nadat we in 2011 de zwangerschap van Liebrecht hadden laten afbreken. Nooit zouden
we een zwangerschap afbreken, elk kindje
was bij ons welkom, ook een kindje met be-

Ik voelde me enorm schuldig. Uren
heb ik voor Liebrecht zijn grafje gezeten, huilend, omdat het me zo veel pijn
deed dat ik hem mijn moederliefde had
onthouden, het enige dat ik hem nog had kunnen geven.
Gaandeweg, tijdens de Emmaüsweg,
werd het me duidelijk dat Liebrecht
niet kwaad was op mij, waardoor ik
besefte dat hij mijn liefde ook steeds heeft
mogen ervaren, over de dood heen. Mijn moe-

derliefde via de moederschoot heb ik hem
afgenomen, maar mijn gewone moederliefde
is steeds heel sterk gebleven. Dit was voor mij
een hele opluchting en geruststelling om dat
te mogen ervaren.
Veva en Jo zijn stap voor stap met mij
en Jezus op weg gegaan. We gingen
op weg zoals de Emmaüsgangers, van
Jeruzalem naar Emmaüs en terug. In het begin was het heel erg moeilijk, want ik beleefde
alles opnieuw. Al die pijn die zo diep sneed,
kwam weer heel sterk naar boven. Gelukkig
waren Veva en Jo er om me op te vangen. Niet
enkel zij, ook God was aanwezig. God was
werkzaam in mij. Al waren zij, zeker in het begin,depoortenwaarlangsGodwerkzaamwas.
Tussen de gesprekken door heb ik tientallen
mails naar Veva gestuurd. Telkens kreeg ik een
deugddoend antwoord waardoor ik weer verder op weg kon gaan. Het was geruststellend
te weten dat ik steeds kon bellen of mailen.
Stap voor stap kwam er een beetje vrede in mijn
hart. Hoewel ik eerst dacht daar geen nood aan
te hebben, kwamen ook de andere kindjes die
we verloren tijdens een zwangerschap naar boven en kregen ook zij een naam. Eerst Helena
(een buitenbaarmoederlijke zwangerschap)
en Jolan (miskraam), later ook nog Evi (biochemische zwangerschap, dat is een zwangerschap die door de medische wereld niet wordt
erkend als zwangerschap omdat ze zo pril is).
Dit was echter onze eerste zwangerschap. De
eerste maal dat we een kindje mochten ontvangen. We waren zo blij en dankbaar, dat we
toen (de enige keer dat we dat samen gedaan
hebben) gebeden hebben en God dankten, dat
Hij ons dit nieuwe leven schonk. Nadien bleek
geen enkele zwangerschap nog evident, want
de maand nadien was ik zwanger van Helena,
wat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap

bleek te zijn…
Dat ik tijdens de Emmaüsweg ook over Evi mocht
praten en Veva en Jo haar ook als kindje erkenden, raakte me diep. Zij was zo belangrijk voor
ons, zo vol liefde, maar we mochten haar nooit
vernoemen, omdat haar zwangerschap niet erkend wordt door de medische wereld.
Van voor dat de Emmaüsweg startte, had ik
twee heel intense genademomenten. De Liefde
van God die zo sterk naar
mij toe kwam en totaal
onverwachts. De eerste
keer twijfelde ik nog,
maar bij de tweede
keer was ik ervan overtuigd: er werd voor
mij gebeden. Toen
ik het zei aan Veva,
beaamde ze het. Ik ben mijn bidster heel erg
dankbaar, want mede door haar gebeden kon ik zo
kort bij God komen, werd Hij er steeds weer aan
herinnerd om tot bij mij te komen.
Door de gesprekken, het gebed, het Woord dat ik
meekreeg om mee te bidden en mijn dagelijks gebed, kon ik stilaan omhoog klimmen. Gaandeweg
kon ik al mijn schuld van mij afleggen, met dank
aan het zakje met steentjes dat ik als hulpmiddel meekreeg1. Nu durf ik te zeggen dat ik
niet schuldig ben, wel aansprakelijk, gedeeld
aansprakelijk, want ik werd in die richting
geduwd, vooral door de maatschappij en de
1

Nota van Levensadem: de steentjes symboliseerden de (valse) schuldgevoelens. Telkens Ingrid
voelde dat ze hiervan bevrijd werd, kon ze een paar
steentjes weggooien en werd het zakje, het symbool
voor haar hart en aanvoelen, lichter.
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medische wereld. Mijn onmacht van toen en het
alleen staan komen soms nog eens bovendrijven,
maar ook daar ben ik een hele weg in gegaan.
We stonden er alleen voor, niemand die met ons
op weg ging, maar één richting die zichtbaar gemaakt werd.
Lang ben ik kwaad geweest op God. Waarom was
Hij toen afwezig, waarom heeft Hij toen niets gedaan? Hij die Almachtig is, waarom heeft Hij mij
in mijn ‘ongeluk’ laten lopen? Nog vele vragen in
die richting hebben me jarenlang bezig gehouden. Ik ben nu niet meer kwaad op Hem. Ik weet
dat Hij toen aanwezig moet geweest zijn, want
Hij is er altijd. Waarom Hij toen werkloos heeft
toegekeken, blijft me een raadsel, dat ik Hem
nog af en toe eens voorleg. Ik ben echter vooral
dankbaar naar Hem toe. Dankbaar, omdat hij
mij Levensadem op mijn pad heeft gebracht.
Hiermee heeft Hij niet enkel vrede in mijn hart
teruggebracht, maar ook Hijzelf heeft een nog
prominentere plaats gekregen diep in mij. Wat
Hij allemaal gedaan heeft door de Emmaüsweg
met mij te gaan, dat is bovenmenselijk, dat kan
enkel Hij bewerkstelligen.
Zo leek alles mooi op zijn plaats te komen, ik had
vrede in mijn hart, mijn schuld had ik afgelegd,…
Tot Jo me vroeg: “Kan je Hem dan al in de ogen
kijken?” Die vraag had bij mij hetzelfde effect
als mocht hij mij een stevige slag in mijn gezicht
gegeven hebben. Het was echter goed, want daardoor ging ik heel specifiek met mijn onwaardig
voelen naar God toe.
Zonder dat ik het besefte is God met mij neergedaald in mijn onwaardig voelen en stap voor
stap een trapje mee naar boven geklommen.
Tot, tijdens de Emmaüsviering2 , we daar met vijf
stonden: Veva en Jo, Tom en ik en Tom zijn nonkel die de viering deed. God zei me: “Kijk nu eens
rondom jou, jullie staan hier met vijf en niemand
staat boven iemand anders, (maar wat voor mij
2
Nota van Levensadem: de eucharistie die we
vieren wanneer we in het Emmaüsverhaal zijn aangekomen aan het moment waarop Jezus aan het begin
van de maaltijd het brood breekt.
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nog veel belangrijker was) er is ook niemand
die onder iemand anders staat. Jullie zijn allemaal evenwaardig.” Dat was zo’n gelukzalig
gevoel. Toen pas besefte ik dat Hij helemaal
met mij was neergedaald om samen met mij
mee naar boven te klimmen. De volgende dag
vroeg ik me tijdens mijn persoonlijk gebed af
of ik Hem nu in de ogen kon kijken. Ik kon het,
wat gaf me dat een
goed gevoel!
De Emmaüsweg is
nu ten einde. Het
was een zeer intense,
zware, maar oh zo
deugddoende weg. Ik
voel me herboren. Ik
zit weer vol energie.
In de eerste plaats
ben ik God daar heel
erg dankbaar voor. Ook Levensadem om
samen met mij op weg te gaan, mijn bidster
die mij onrechtstreeks enorm heeft geholpen.
Ook Micheline, want ooit heeft zij die weg (samen met God) uitgestippeld.
Evengoed ben ik mijn gezin: Tom en onze drie
kinderen die we bij ons mogen hebben: L., N.
en L. dankbaar voor hun geduld en dat ook zij
nu mee delen in de genade van God met ons.
Zo ook onze familie, waarvan ik nu besef dat
ook zij meegeleden hebben. Door de genade
van God kunnen we beter met elkaar spreken
en kunnen we elk aan elkaar zeggen waar onze
pijnen lagen. Wij sluiten ons niet meer af,
maar staan open om te horen dat ook anderen
geleden hebben.
Dit is allemaal maar mogelijk geweest doordat
ik die mooie Emmaüsweg mocht gaan! Dank
je wel!
Op mijn beurt word ik nu door God geroepen
om hier ook iets mee te doen… ik ben bereid
om naar Hem te luisteren…
Ingrid

“…OPDAT ZE
ZOUDEN LEVEN…”
In juni 2016 nodigde onze parochiepriester François-Xavier Mfizi ons
uit Mgr. Antoine Kambanda te ontmoeten, bisschop van Kibungo in
Rwanda en verantwoordelijk voor de
gezinspastoraal in de bisschoppenconferentie van Rwanda. We hebben
verschillende geprekken gehad tijdens
zijn bezoek in Brussel en hij nodigde
ons uit naar zijn land te komen om de
mogelijkheid te onderzoeken om met
Levensadem te starten in zijn bisdom.
Vermits we al van plan waren naar
Goma te vertrekken en we steeds via
Kigali naar Congo gaan, beslisten we
beide landen te bezoeken in september.
Tijdens ons verblijf van 10 dagen in
Kibungo hadden we diepe en warme
ontmoetingen in verschillende groepen, parochies, hulporganisaties
en gemeenschappen. We hebben
verschillende plekken van het bisdom
bezocht tot aan de grenzen met Tanzania en Burundi, we ontmoetten
leerlingen van een middelbare school,
verschillende gemeenschappen van
personen met een handicap of van
bejaarden, mensen van alle leeftijden
die waren achtergelaten, getroffen
door de gevolgen van de genocide;
heel veel religieuze gemeenschappen,
die vol toewijding initiatieven nemen
om de bevolking herop te bouwen op
solide menselijke fundamenten. We
werden uitgenodigd door de Deur
van Barmhartigheid te stappen waar
een grote gedenkplaats was opgericht
voor de genocide. We hebben mensen

leren kennen die door hun sobere en
authentieke manier van doen getuigden van diepe inzichten, mede door
het lijden na de genocide, dat nog altijd
zwaar doorweegt op hun leven.
Het devies van mgr. Kambanda,
“opdat ze zouden leven” weerklinkt
als een hartenkreet van hoop, die de
verzuchtingen van een heel volk en
van elk individu afzonderlijk uitdrukt.

Foto van Mgr Kambanda

Het is met grote vreugde dat we na
dat korte verblijf met hen op stap
willen gaan en ons voorbereiden om
Levensadem - Rwanda: UMWUKA
W’UBUZIMA te laten ontkiemen.
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Tijdens onze volgende reis, begin
2017, zullen we met de vorming beginnen in de stad Kibungo.
Tijdens ons verblijf hebben we gesprekken gevoerd met een 20-tal moedige ongehuwde moeders. Onder impuls van hun pastoor Egide Sangwa
van de parochie “Maagd der Armen”
in de stad Rusumo hebben ze zich
verenigd in een organisatie genaamd
“Amies des jeunes” (Vriendinnen van
de jongeren ). Marie-Grâce, de voorzitster van de vereniging legt ons het
waarom uit en stelt zich ook meteen
voor:
“Ik ben 25 en moeder geworden toen ik
23 was. We hebben de naam “Amies des
jeunes” gekozen omdat we al snel hebben
vastgesteld dat we, omdat we besloten
hadden ons kind te houden in plaats van
abortus te plegen, geen gewone jongeren
meer waren. We vinden onze plaats bij
de jeugd niet terug zoals ervoor en anderzijds horen we ook niet bij de groep van
getrouwde mensen. Wij zijn onze pastoor heel dankbaar dat hij, geïnspireerd
door het Jaar van de Barmhartigheid,

aandacht had voor onze eenzaamheid en
onze uitsluiting zonder uitzicht.”
Priester Egide legt ons uit dat hij diep
getroffen was door de woorden van
verschillende ongehuwde moeders:
“Jullie weten niet wat wij moeten
doormaken!”. Hij realiseerde zich dat
de morele wet van de Katholieke Kerk
in een aantal Afrikaanse landen, die
de ongehuwde moeder en haar kind
gedurende jaren uitsluit van de sacramenten, door hen werd aangevoeld als
een zinloze discriminatie, en in schril
contrast met de Barmhartigheid van
God die door paus Franciscus toch
weer in het middelpunt van de Kerk
werd geplaatst. Het feit dat de publiek
niet gekende vaders van diezelfde kinderen (In Afrika is er weinig of geen
DNA-onderzoek), wel toegang krijgen
tot de sacramenten en straffeloos blijven, vergrootte nog het gevoel van
onrecht van die vrouwen.
Priester Egide vertelt: “Ik begreep hun
verlangen en hun nood om opnieuw deel
te mogen uitmaken van de parochiegemeenschap. Ze hebben veel problemen

en vragen niet enkel gehoord te worden
maar ook beluisterd. Het ergste is nog
dat sommigen onder hen opnieuw zwanger worden omdat men hen met minder
respect bekijkt. De eenzaamheid en de
vele problemen waar ze moeten tegen
opboksen, doen hen immers hopen op een
huwelijksbelofte, waardoor ze weer een
eerbare plaats zouden kunnen krijgen in
de samenleving, een behoorlijke toekomst
voor hun kind en recht op hun deel van
de erfenis van de familie. Hun moeilijk
leven voedt die dromen en zo worden zij
een makkelijke prooi voor mannen zonder
scrupules, met verleidelijke en vleiende
praatjes, maar totaal niet van plan met
hen te trouwen! Sommige mannen maken misbruik van de armoede van die jongeren, geven hen cadeaus en dwingen hen
dan in ruil daarvoor tot seksuele omgang.
Hun kind is niet goed gezien in het gezin
van oorsprong. De meeste meisjes zijn
studentes die stoppen met school. Eventueel keren ze na 1 of 2 jaar borstvoeding
terug, in de mate dat ze worden gesteund
door hun familie. Ik heb ook ingezien dat
de Kerk, onbewust en zeker niet met opzet, die jonge meisjes in de richting van
een abortus gedreven heeft, omdat op die
manier niets aan het licht zou komen van
wat ze meegemaakt hadden.”
Marie-Grâce herneemt:
“Sommige meisjes worden door hun ouders buiten gezet. De verwekkers vertrekken en zelfs onze vriendinnen en vrienden
laten ons los. Daarom hebben we besloten
ons te verenigen. Eén keer per maand
komen we samen onder begeleiding
van enkele animatoren, waaronder een
verantwoordelijke van de commissie
“Recht en Vrede”, en de pastoor. Samen voelen we ons sterker. We hebben
dezelfde problemen. Zelfs al kunnen
we elkaar niet helpen, we voelen ons

heel dicht bij elkaar staan. De pastoor
geeft onderricht. Hij helpt ons de weg
naar de sacramenten terug te vinden en
onze kinderen werden of zullen gedoopt
worden. Het is niet gemakkelijk hen
alleen op te voeden. Samen voelen we
ons sterker en winnen we aan zelfvertrouwen. We vinden innerlijke rust. We
horen nu weer bij het volk van God. Sommigen onder ons hebben een pastorale
verantwoordelijkheid: voorzang, lector,
misdienaar. De Kerk geeft ons weer een
plek.
Op 18 november 2015 zijn we begonnen met 25 ongehuwde moeders. Nu zijn
we met 35. We hopen dat andere moeders zich bij ons aansluiten. Sommigen
hebben een kind met een handicap. Noch
wij, noch hun familie kan hen financieel
helpen of mee de zorg dragen. Het kind
van een ongehuwde moeder heeft niet
zomaar recht op steun van de mutualiteit. We hebben nood aan mensen die ons
ondersteunen om onze menselijkheid te
hervinden. We hebben nood aan raad en
aan familieplanning om niet in dezelfde
problemen te hervallen”.
Enkele vrouwen uit de groep wilden
ons graag hun verhaal vertellen:
“Ik ben 23. Toen ik 16 was, bleek ik zwanger. Ik zat in het middelbaar. Toen ik het
vertelde aan mijn vriend zei hij dat als ik
had toegegeven aan zijn verlangen naar
seks met hem, ik dat ook moest gedaan
hebben met andere mannen. Daarom
verliet hij mij! Toen ik hem liet weten
dat mijn kind ging gedoopt worden is hij
teruggekeerd maar wilde hij niet naar
de pastoor gaan. (In Rwanda kan een
man die een minderjarig meisje zwanger maakt gerechtelijk vervolgd worden).
Toen ik hem om hulp vroeg antwoordde
hij:” Geef me het kind, ik zal ervoor
zorgen!” Dat kon ik niet, dat was boven
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mijn krachten! Die man is nu getrouwd en
heeft een ander kind. Ik bid om een eigen
man te hebben”.
Valérie
“Ik ben nu 20. Ik heb een kind van 2
maar heb mijn middelbaar niet afgemaakt. Mijn ouders hebben me terug in
huis opgenomen samen met mijn kind,
maar ik mocht niet meer studeren want
ze zijn te arm. Toen de pastoor vroeg de
vader van mijn kind te ontmoeten, heeft
die geweigerd, want hij houdt nu van een
ander meisje en is bang dat hij met mij zal
moeten trouwen".
Léonie
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zwanger. Het kind is geboren in 2015. De
vader van dit kind heeft mij geholpen zo
goed zijn middelen het toelieten. Hij heeft
de zwangerschap mee opgevolgd. Volgens
de wet kan een kind aan de vader worden toevertrouwd vanaf 7 jaar. Ik denk
dat ik dat zou kunnen overwegen, gezien
zijn zorg tot nu toe, maar ik moet nog
nadenken en kijken of hij het echt wil en
verantwoordelijk is. Voor de oudste zou ik

zouden moeten gesensibiliseerd worden
in verband met het lot van de ongehuwde
moeders om anders naar ons te leren kijken".
Marie-Chantal
De tussenkomst van Marie-Chantal
doet een dialoog ontstaan over deze
vraag. De voorzitter van de gezinspastoraal van de parochie grijpt de kans

Er is nog een andere moeilijkheid: sommige grootouders zorgen voor hun kleinkinderen in de plaats van hun kinderen
maar kunnen dat fysiek niet meer aan.
Sommige grootouders komen het doopsel vragen voor hun pasgeboren kleinkind in de plaats van de ouders.
Denk ook eens aan een leek die een
bepaalde verantwoordelijkheid draagt
in de parochie,… hij is geraakt in de
waardigheid van zijn ambt: hij voelt
zich beschaamd en kan zich schuldig
voelen omwille van het gedrag van zijn
dochter…

“Ik ben 22. Toen ik 16 was, ben ik getrouwd. Mijn man heeft me verlaten met
3 kinderen, één van 5 en een tweeling
van 2. Ik vind sterkte in mijn leven door
te zingen in het koor van de parochie. Ik
ben vastbesloten niet meer te hervallen in
mijn vroeger leven en vraag u voor mij te
bidden.”
Gaudence
“Ik heb 2 kinderen, één van 5 en één van
anderhalf. Ik ben nu 30. Ik studeerde
landbouw aan de universiteit. De man
die me zwanger maakte, heeft me
gedwongen seks te hebben met hem.
In het begin ging ik niet akkoord. Ik heb
mijn kind gehouden en ben bevallen
met keizersnee. Die man weigerde me te
helpen. Ik heb met heel veel moeite verder
gestudeerd. Ik wilde geen enkele man
meer: ik walgde van hen. Twee jaar later
riep mijn vroegere vriend me terug. Zijn
telefoontje heeft de wonde in mij weer
geopend. Hij heeft me zelfs geen vergeving gevraagd, ik heb hem uitgescholden!
Nadien voelde ik mij verschrikkelijk eenzaam en voelde ik een enorme leegte. Om
die leegte te vullen heb ik toegegeven aan
een man die met mij wilde samenwonen
onder het voorwendsel mij te helpen. Ik
was bijna afgestudeerd en werd weer

terwijl bijvoorbeeld de ouders het schoolgeld al hebben betaald. Langzaamaan,
dankzij hun ouderliefde, aanvaarden
ze en nemen hun dochter weer op. Als
grootouders leren ze het kind liefhebben.
Toch blijft het een blessure, zelfs voor de
bredere familie.

Wij moeten allemaal werken aan
onszelf,… een stap die in nederigheid
moet gezet worden, want het kan
iedereen overkomen. Eén vraag komt
dikwijls terug: waarom zijn er geen gevolgen voor de mannen? Men denkt dikwijls
aan de “maagdelijkheid van de vrouw”,
maar wat met die van de mannen?...

dat nooit kunnen overwegen, zijn vader
heeft zich nooit iets van ons aangetrokken.”
Clarisse
“Ik ben 23 en heb mijn kind gekregen toen
ik 20 was. Mijn ouders hebben het aanvaard. Ik weet dat ik heel veel geluk heb
want anderen zijn door hun ouders verstoten. Zij hebben een ander onderkomen
moeten zoeken. Mijn ouders waarderen
“Amies des jeunes”. Ik vind dat alle ouders

om ons uitleg te geven:
“De gezinspastoraal gaat in principe over
elke gezinssituatie maar had nog geen
plek gegeven aan de ongehuwde moeders. Het initiatief van onze pastoor trekt
ons uit onze gewoonten en Rwandese
tradities. Dit initiatief helpt echter deze
vrouwen hun leven weer op te bouwen;
het is een nieuw gelaat van de kerk. In
onze cultuur wordt moeilijk aanvaard dat
iemand een jong meisje zwanger maakt,

Als er verschillende zwangerschappen
zijn, blijft de kritiek scherp. Een kind
krijgen is geen fout op zich. De fout zit
hem in de manier waarop men die weg
neemt en de gevolgen draagt. Er zijn veel
mannen die een jongere hebben zwanger gemaakt en later schuldgevoelens
hebben omdat ze de gevolgen niet konden
dragen. Ze hebben ook gewetensproblemen. Sommigen hebben de moed hun
fout te erkennen. Wij willen hen aanmoedigen uit de stilte te komen en hun verantwoordelijkheid op te nemen tegenover
het kind. Hiermee naar buiten komen is
echter niet evident voor hen. Sommige
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kinderen zijn dan ook niet geregistreerd
zoals de anderen omdat hun vader hen
niet wil erkennen. De staat wil de vader
kennen. Als deze niet opdaagt, heeft het
kind geen ziekteverzekering. Het is een
strategie van de regering om de vaders
te dwingen zich bekend te maken en hun
verantwoordelijkheid op te nemen.”
Priester Egide besluit het gesprek
en vertelt hoezeer de vereniging
“Amies des jeunes” de ongehuwde
moeders steunt en opbouwt en
tegelijk bijdraagt tot een diepe
mentaliteitsverandering in heel
de parochie.
De “Amies des jeunes” en Levensadem
kunnen elkaar zeker aanvullen door
de concrete individuele hulp vanaf de
zwangerschap, als de alleenstaande,
zwangere vrouwen dit wensen. Daarnaast kan Levensadem bij heel wat
andere situaties een steun betekenen:
zwangere koppels in nood, hulp aan
vrouwen, aan mannen en koppels die
één of meer kinderen hebben verloren
tijdens de zwangerschap. Het vervolg
lezen jullie in het volgend tijdschrift.
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er zijn weinig nieuwe initiatieven die
naar ons komen”, vertellen ze ons.
Nochtans zijn de noden heel dringend,
o.a. in verband met de hulp aan zwangere vrouwen en de bewustwording
rond bevalling. De militairen zijn ook
vastbesloten om Pumzi ya Uzima (Levensadem in Swahili) te doen groeien
in het kamp.
We hebben ook de ervaringen van
Levensadem in de verschillende parochies kunnen evalueren en ons
verheugen op de voorbereiding van
een grote eucharistieviering voor wie
een kindje verloor tijdens de zwangerschap. Deze viering zou doorgaan op
28 december 2016 voor de hele dekenij van Goma, in het heiligdom van
de Aanbidding, gebouwd op de ruïnes

gezien het groot aantal probleemsituaties.
uWe beslissen dus de zichtbaarheid
van Levensadem in Goma te vergroten: drukken van folders om
overal te verspreiden, bewust maken van de andere groepen van de
gezinspastoraal die uiteindelijk met
dezelfde problemen worden geconfronteerd.

Na het bezoek aan Rwanda volgde een
busrit van 7 uur in 2 etappes naar de
grens met Goma om onze missie daar
verder te zetten.
Deze keer leerden we het militair kamp
kennen en zijn dynamische aalmoezenier, pastoor Jean-Bosco. We ontdekten een stad in een stad. De soldaten
wonen er met heel hun gezin in kleine
woningen van tentzeil, de ietwat rijkeren hebben een dak van golfplaat of
planken.
We zijn er ongelooflijk hartelijk
onthaald door die mannen, vrouwen
en kinderen, die slecht gezien worden
door de burgers. “Er komt weinig volk,

gere vrouwen (veel van die vrouwen
hebben miskramen gehad en worden
dus tweemaal geholpen), Levensadem kan zich nog verder ontwikkelen

uWe overwegen een programma van
bewustmaking op te starten.
Foto van E.H. Jean Bosco, aalmoezenier van het militaire kamp

van de vroegere kathedraal.
Als besluit van onze passage in Goma
kunnen we zeggen:
uOok al wordt er heel efficiënt
gewerkt, vooral wat betreft de zwan-

uWe willen een nieuwe vorming
voor begeleiders van een Emmaüsweg
opstarten (Emmaüsweg = het spirituele luik van de begeleiding postabortus of post-miskraam) . Dat moet
redelijk snel gebeuren want er zijn er
in elke parochie tekort.
uWij feliciteren Alphonse, de plaatselijke coördinator voor zijn zorgvuldig werken en zijn objectieve analyse

van de verschillende problematieken.
We zijn ons bewust van de omvang
van zijn taak voor Levensadem, dat
slechts een deel is van zijn brede
verantwoordelijkheid voor de gezinspastoraal. We hebben dus samen met
hem besproken hoe de coördinatie
van Levensadem aan te pakken en nog
beter in te bedden in de pastoraal. De
deken Benjamin heeft dit eveneens
geconstateerd en besteedt er in zijn
kathedraalparochie veel zorg aan.
uAls vervolg op de uitnodiging van
mgr. Kambanda, bisschop van Kibungo in Rwanda, om met het werk Levensadem te starten, heeft de bisschop
ons verteld dat hij later graag een delegatie uit zijn bisdom naar Goma zou
sturen om ter plaatse te bekijken hoe
Levensadem werkt en leeft.
Maar vooral zijn we diep getroffen door
de diepte van de relaties ter plaatse:
door de moed en de beslistheid om het
kwaad en het lijden onder al zijn vormen terug te verdringen. Is dat niet de
kern van “ de Blijde Boodschap”?
Micheline en Jacques
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U bent Levensadem!

DANK,…
Beste vrienden
In de maand mei, kort voor de publicatie van
(de Franstalige editie van) het tijdschrift,
vernamen we dat de muren en vloeren van
L’Envie de Souffler aangetast waren door
huiszwam en dat er dringend iets moest aan
gedaan worden.
De gipsplaten, het houtwerk van muren
en vloeren moesten verwijderd worden, de
vloerbalken vernieuwd en de muren behandeld met het juiste schimmeldodend middel.
De keukens die we hadden geassembleerd
met meubels die we gekregen hadden, moesten weer gedemonteerd worden…
Het was om te huilen: hoe zoveel uren werk
van vrijwilligers ineens tot stof vergingen!
We voelden ons allemaal heel ontmoedigd,
Maar dat was niet gerekend met de enorme
vrijgevigheid van enkele mensen die op onze
roep om hulp reageerden. Dank zij hun giften konden we het gebouw saneren en wat
was afgebroken weer herstellen.
We zijn dan ook ontzettend blij dat la Tanière
(voor 6-8 personen) en la Maternelle (voor 5
personen) sinds de Kerstvakantie weer open
zijn.
Intussen is een bouwbedrijf bezig met de renovatie van le Nid (5 personen) en de afwerking van het laatste appartement, groot genoeg voor 12 personen.
De oorzaak van de problemen lag in de
rampzalige
toestand van het
dak (meer dan
800 m2) en een
ontoereikend
systeem van
dakgoten en
regenpijpen.
Ook hier werd
ons
geloof
dooreengeschud
toen iemand ons

aanbood om ook die enorme factuur te betalen. Zo gauw het weer het toelaat wordt heel
het dak vernieuwd en geïsoleerd!!
We willen hier heel speciaal deze “helpers
van de voorzienigheid” bedanken.
Ook een warm woord van dank aan al
wie sinds onze laatste oproep doneerde
voor de totale werking van Levensadem.
Met verbazing zien we hoe jullie ons blijven steunen, met maandelijkse giften van
5,10,50 euro of meer, of met een gerichte
overschrijving, die “toevallig” het gat dat
er was komt vullen of net gepast is voor
een vraag van een moeder of een gezin in
nood.
Voor het ogenblik worden 2 jonge Libanese
vrouwen opgevangen in ons huis in Ukkel.
Ze zijn hun land ontvlucht omdat ze hun
kind wilden houden.
Er komen meer en meer oproepen uit de
provincie Luik en regelmatig moeten we
dringend gezinnen of moeders depanneren,
die totaal niets hebben, geen gerief of kleding voor hun pasgeborene, dikwijls zonder
papieren of in enorme nood.
Een moeder die door de vader is verlaten, is
bevallen van een tweeling, na een drieling te
hebben verloren in het begin van de zwangerschap. Ze wordt al verschillende maanden
opgevangen in een gezin.
Een zwangere vrouw, met een kind van 2,
die door haar man werd geslagen, heeft het
opvangcentrum kunnen verlaten en gaat
binnenkort naar een
sociale woning.
Dit zijn voorbeelden
van situaties waar
elke afdeling dagelijks
mee geconfronteerd
wordt.

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: BE14 3100 7989 8683 van Caritas secours, Slachthuislaan
		

in dit geval, mededeling toevoegen:

Opgemaakt te …………………

Brussel

28, 1000 Brussel

«732 107 LEVENSADEM»
op (datum) …………………..

Handtekening

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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Nederlandstalige provincies
Levensadem
J. en 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-Luxembourg
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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