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EDITORIAAL

30 JAAR

Al 30 jaar hebben Micheline en ik
ons laten meeslepen in het buitengewoon avontuur van Levensadem.

30 jaar waarin we geleidelijk aan
hebben ontdekt dat luisteren, solidair zijn, vriendschap sluiten zonder
te oordelen en in respect voor ieders
vrijheid in staat zijn om vrouwen en
koppels die ons aanvankelijk verpletterd leken onder hun moeilijke situatie,
niet enkel te ondersteunen maar ook
weer te helpen om rechtop te staan.
Hulpvragen zijn er in alle kleuren, naargelang de verschillende
achtergrond, leeftijd, omstandigheden van wie beroep op ons doet…
Elke oproep is een nieuwe uitdaging…
Hoe slagen we erin donkere situaties te helpen veranderen in
een nieuwe toekomst in pastelkleuren of in heldere tinten?
Hoe
gen

licht en
in
een

zon te brenherfstlandschap?

Hoe eenzaamheid te verzachten door
de vriendschap van een steungezin?
Dat kan enkel dank zij jullie hulp.
Jullie hebben samen
die 30 jaar als een
zijn kleurenpalet de
het leven van velen

met ons in
schilder met
kleuren van
verlevendigd.

Jullie hebben samen met ons
de relaties met anderen en tussen
anderen
kleur
gegeven.

Jullie zijn het die samen met
ons door een luisterend oor, een
vriendelijk gebaar, stilte en
respect een eenvoudige, bijna familiale relatie hebben durven aangaan.
30 jaar lang al nieuw leven verwelkomen of troost bieden aan wie rouwt!
Dikwijls zeggen Micheline en ik
tegen elkaar dat we het mooiste
beroep
ter
wereld
hebben!
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Helpen leven te geven zelfs doorheen
verdriet!
Een glimlach en een verwonderde blik
opwekken elke keer dat we een
geboortepakket naar een moeder
brengen!
Getuige zijn van een beginnende
vriendschap wanneer we een steungezin voor de eerste keer in contact
brengen met een gezin dat hulp vraagt.

FEEST
We kunnen enkel maar constateren
dat Levensadem exponentieel groeit,
en de noden dus ook!...
Kennen jullie een gezin dat steungezin
zou kunnen zijn, neem dan contact
met ons op. Zijn er jonge gezinnen in
jullie omgeving die babygerief te geven
hebben, breng hen in contact met
Levensadem.
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Enkele sfeerbeelden van het feest
Met spelletjes en springkastelen
Met een lekker internationaal
buffet en een swingende karaoke

Met een reuzepartijtje voetbal

Als de missie van Levensadem jullie

Zaterdag 3 juni
vierden we 30 jaar

Het meemaken dat een moeder die
werd geholpen zelf klaar staat om
een andere moeder in nood te onder–
steunen.
Vrijwilligers horen zeggen: “We krijgen
meer dan we geven”.
Dit alles danken we aan jullie
allen, aan jullie gebed, jullie steun,
jullie financiële bijdrage.

raakt, als jullie de vruchten zien van
ons werk, help ons dan om Levensadem verder bekend te maken.
Als jullie ons, zelfs al is het maar heel
miniem, financieel kunnen steunen,
doe het dan.
Samen zijn wij Levensadem.
Micheline en Jacques.

Met een multiconfessionele viering
vol zang en dans en verhalen rond
de “levensboom”

Met picnic en zelfgemaakte
fruitsla
Met een optreden, getuigenissen

Volgend jaar gaat het feest opnieuw door
op Pinksterzaterdag

19 mei 2018.

Jullie zijn van harte uitgenodigd!
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Nieuwe energie

"We krijgen meer dan we geven” schreven we hierboven. Als
illustratie hiervan volgt hier
een kort getuigenis van een van
onze vrijwillige medewerkers:

Met heel veel vreugde verklaar ik me
“bereid” wanneer ik gevraagd word om
te helpen bij het sorteren van de kleding die in de afdeling Namen wordt
ingezameld. We moeten de kleertjes
controleren op vlekken, zien dat ze
netjes en mooi zijn en ze sorteren.

gerswerk heb ik ontdekt dat ik van
mijn tijd kan geven en zo kan helpen de
objectieven van Levensadem te realiseren.
Ik vind het geweldig te zien hoe
zoveel mensen bezig zijn op alle
niveaus, ook achter de schermen,
in het werk van Levensadem,.
Wij mogen een kleine schakel zijn
van de grote ketting wanneer we
onze hulp of ons talent aanbieden.

NAAR GOMA EN
KIBUNGO/
FEBRUARI 2017
In de maand februari hebben we een
kort bezoek aan Goma gebracht. Om
veiligheidsredenen bleven we er in de
stad. Het is geweldig wat daar allemaal
op het terrein gebeurt. Het bemoedigt
ons om onze steun aan Alphonse en
Consolata, de coördinatoren van
Levensadem ter plaatse, nog te versterken.
Zoals u weet, werkt Levensadem in
Goma op een wat andere manier dan
bij ons. De werking steunt er nl. volledig op de kerkelijke structuren. In
Congo is de organisatie van de kerk
letterlijk de dragende kracht van de
bevolking en ze doet dat heel efficiënt.

Ik voel me nog gelukkiger wanneer ik
me de jonge mama voorstel die haar
pakket in alle kleuren van de regenboog openmaakt, een pakket dat ik
met heel mijn hart heb klaar gemaakt.
Sinds ik niet meer mocht werken,
voelde ik me nutteloos, alleen in mijn
hoekje, triest… Dankzij dit vrijwilli-

Dat alles geeft me dynamiek,
kracht en energie om ook in andere organisaties solidair te zijn…

A-M Dardenne

De terminologie (parochie, decanaat)
is dezelfde als bij ons maar de realiteit
die erachter schuilt is totaal anders.
Goma telt ongeveer 1.300.000 inwoners.
De stad Goma bestaat op kerkelijk vlak
uit één decanaat, verdeeld in 9 parochies.
Elke parochie heeft verschillende onderafdelingen en elk van die onderafdelingen
bestaat nog eens uit verschillende wijken.
In deze wijken zijn er verschillende “cellen”
(CEV, Communauté Ecclésiale Vivante)
die elk 50 tot 100 gezinnen groeperen.
Binnen deze structuur biedt Levensadem
concrete hulp aan zwangere vrouwen
en aan wie één of meer kinderen heeft
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verloren

tijdens
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de

zwangerschap.

We zijn werkzaam in 6 parochies
van het decanaat van Goma (stad)
en in verschillende onderafdelingen.
Op vraag van Mgr. Kaboy is Levensadem een subcommissie van de gezinspastoraal in Goma-stad geworden.
(Het volledig verslag van de werking
in Congo door Consolata en Alphonse
Mpazanzi Tegera kunnen jullie verder
lezen op http://www.souffledevie.be/
wp-content/uploads/2017/05/102REVUE-mai-2017.pdf, p. 7 e.v.)
Vóór onze stop in Goma verbleven
we in Kibungo, Rwanda. We kregen
de gelegenheid er de mensen op het
terrein te ontmoeten. Zij gaven ons
een eerste inzicht in de medische realiteit van Rwanda. Dat land beschikt
over een systeem van ziekteverzeke-

ring, wat de vrouwen de kans geeft
hun zwangerschap te laten opvolgen.
Alle gezinnen zijn onderverdeeld in 4
categorieën en de meest behoeftigen
worden gratis verzekerd door de staat.
Elke zwangere vrouw kan haar zwangerschap laten opvolgen in een traject
van 4 consultaties verspreid over de
duur van de zwangerschap. Voor wie
dit traject volgt, is de bevalling gratis.
Een goede samenwerking tussen
de gezondheidscentra en de ziekenhuizen zorgt voor een optimalisering van de gezondheidszorg.
We hebben al verkennende ontmoetingen gehad met verschillende
mensen met de bedoeling koppels
te vinden die verantwoordelijkheid
willen opnemen en zo de onmisbare structuur zullen vormen om
onze concrete werking op te starten.

Alphonse vertelt het
verhaal van Wivine
Tijdens de viering van de 30e verjaardag
van Levensadem konden we kijken naar
een video van het interview van Alphonse,
die samen met zijn vrouw Consolata de
eindverantwoordelijke voor Levensadem in Goma is. Hier volgt een licht aangepaste transcriptie van zijn woorden.
Als illustratie van onze werking wil ik jullie graag het verhaal van Wivine vertellen.
We hadden in de parochie van de kathedraal een Eucharistieviering gehouden
voor wie een kindje verloor tijdens de
zwangerschap. Na de mis deelden we
briefjes uit waarop de werking van Levensadem werd uitgelegd met onderaan
de telefoonnummers van de parochiale
verantwoordelijken. Een moeder nam
zo’n briefje mee naar huis en liet het op
tafel liggen. Haar oudste dochter Wivine
was zwanger maar had er aan niemand
iets over verteld. Op dat briefje stond o.a.
welke hulp Levensadem kan bieden aan
een zwangere vrouw. De verantwoordelijken die vernoemd werden op het briefje
behoorden niet tot de parochie van Wivine. In haar eigen parochie Emmanuel,
bestaat nog geen afdeling van Levensadem. Maar dankzij de gebeurtenissen
die ik u hier ga vertellen, zal Levensadem
binnenkort ook in haar parochie starten.
Het meisje noteert dus de gegevens van
de verantwoordelijken maar doet dat
’s nachts in het geheim. Niemand mag
immers weten dat ze zwanger is. Ze
stuurt een sms. De eerste die het bericht
leest, is Dismas van de parochie van de
Zalige Anuarité. In de sms stond:” Ik zit
in moeilijkheden. Ik heb begrepen dat

Levensadem mij kan helpen. Wat moet
ik doen?” Dismas en Espérance vragen
om een ontmoeting met het meisje. Ze
spreken af dat Wivine naar hen toe komt.
De afstand bedraagt ongeveer 3 km.
Daar bekent ze dat ze zich, had ze dat
briefje niet gevonden, zeker in het Kivumeer zou hebben gegooid. Dat ligt maar
een kleine 4 km. van haar huis. Waarom
wou ze zelfmoord plegen? Ze was de
oudste van het gezin en haar vader had
veel in haar studies geïnvesteerd. Haar
vader bekennen dat ze zwanger was,
was onmogelijk. Hij zou dat nooit aanvaarden. Voor haar was het een drama.
In onze streek is het een groot probleem
als een ongehuwd meisje zwanger is. Het
is een taboe, een schande voor de familie.
Ook de bredere maatschappij aanvaardt
dit niet. Vandaar haar plannen om zich
van het leven beroven. Op de dag dat ze
het briefje vond, had ze trouwens ook
een injectiespuit gekocht. Ze wist dat
als ze zichzelf water in de aders spoot,
dat schadelijk zou zijn voor haar en
zelfs de dood kon veroorzaken. Ze had
dus 2 mogelijke plannen: in het water
springen of zichzelf water inspuiten.
Het verantwoordelijk koppel vroeg
haar: “Weet je moeder dat je zwanger
bent? “ “Nee, natuurlijk niet! Ze mag het
niet weten! Daarom juist heb ik jullie
gecontacteerd,
want
jullie
zeggen dat jullie me kunnen helpen.
Ik wil dat jullie me helpen.”
Zij zegden: “Om je te kunnen helpen,
moet je het eerst aan je ouders vertellen.
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We zullen je helpen, maar je ouders moeten het weten.” En ze moedigden haar aan,
opdat ze de kracht en de moed zou hebben
om haar moeder op de hoogte te brengen.
Dismas en Espérance beseften zeer
goed de ernst van de situatie en vroegen
meteen mensen om voor Wivine te bidden. Niet één maar veel mensen zijn toen
voor haar beginnen te bidden, want het
was echt een zaak van leven of dood.
Wivine kon het gelukkig vertellen aan
haar moeder. Haar reactie was echter
catastrofaal. Ze was helemaal de kluts
kwijt. Ze begreep niet dat haar oudste
dochter zoiets kon doen… Na een tijd
vroeg ze: “Kun je het vertellen aan je
vader?” Het meisje zei dat ze dat niet
kon. Ze vroeg haar moeder of zij het kon
vertellen. Haar moeder zei: “Ik kan het
niet aan hem vertellen, want hij gaat mij
op dezelfde manier behandelen als jij.”
Na overleg met Dismas en Espérance heeft
Wivine uiteindelijk toch met haar vader
kunnen praten. Die heeft niets gezegd.
Het was avond en hij is weggegaan, ergens gaan drinken. Toen hij terugkwam,
nam hij een machete om zijn dochter te
doden. Het meisje vluchtte in het donker
en verstopte zich in het toilet. Gelukkig
had haar vader haar niet gezien! Ze is de
hele nacht verstopt gebleven in het toilet.
’s Morgens om 4 uur stuurde ze een bericht
naar het koppel: “ik ben ternauwernood
ontsnapt aan de dood, want mijn vader
was woest. Ik heb mij de hele nacht verstopt in het toilet. Wat moet ik nu doen?”
Toen hebben Dismas en Espérance gezorgd voor opvang in een ander gezin
waar ze zich stilaan thuis voelde. Die
mensen zagen haar graag. Ze mocht er
meehelpen eten koken, het huis proper maken… Intussen wisten haar ouders niet waar ze was. Voor hen was ze
verdwenen. Het was haar kleine broer
die via de telefoon ontdekte dat ze nog

steeds in Goma was, dat ze opvang gevonden had in een gezin en dat ze veilig
was. Haar moeder heeft dan de eerste
stap gezet om haar te zoeken. Toen ze
bij het onthaalgezin kwam, bleek dat zij
en de onthaalmoeder elkaar van vroeger kenden. Dat was echt providentieel.
Wivines moeder was heel gelukkig dat
haar dochter in goede gezondheid was.
Ze vroeg of ze haar dochter daar mocht
laten waarop de ander antwoordde: “Jij
hebt je dochter niet naar hier gebracht,
ik heb haar gekregen van Levensadem.”
De zaak wordt besproken met Dismas en
Espérance en uiteindelijk wordt beslist
dat Wivine terug naar huis kan, vermits
haar ouders haar graag terug hebben.
Toen ze terug thuis kwam, hadden ze
lekker eten gemaakt, het was feest! Het
was als de “verloren dochter” die teruggekomen was! Haar vader vroeg haar
vergeving. Hij zei: “Ik was zo kwaad!
Mijn oudste dochter zo iets zien doen,
dat kon ik niet verdragen. Vergeef me!”

Omdat de vader van Wivine het nog
heel moeilijk heeft om de zwangerschap helemaal te aanvaarden, hebben
we ook voor de ouders een koppel
aangesproken om hen te helpen de
toestand te aanvaarden en te begrijpen.

“EN WAT
WIL JIJ?”

Wat met Wivine gebeurde had ook gevolgen voor hun parochie en voor de
uitbreiding van Levensadem. De moeder van Wivine was om een persoonlijke reden naar de Eucharistie gegaan
in de parochie van de kathedraal. Ze
had namelijk een miskraam gehad.
Ze wil nu een Emmaüsweg beginnen.

Enkele jaren geleden heb ik een abortus gedaan. Ik was er erg verdrietig
om. Het was niet de keuze van mijn
hart. Maar ik had op dat moment
niet genoeg kracht om voor mezelf
en mijn eigen mening op te komen.

Intussen is hun eigen pastoor ook geraakt door wat er in het gezin van Wivine
is gebeurd. Hij wil ook in zijn parochie
een afdeling van Levensadem oprichten.
Zo zie je dat het hele gezin en zelfs de
hele parochie geholpen wordt door
Levensadem!

De man was zo getroffen door het feit dat
een gezin dat haar niet kende zo voor haar
had gezorgd, alles had gedaan om haar te
beschermen dat hij haar wel moest sparen. Het meisje mocht dus terug naar
huis. Maar van tijd tot tijd wanneer hij
een glas teveel gedronken heeft, komt de
opstandigheid weer op. “Wat heb je me
toch aangedaan!” Het meisje heeft dan
beslist dat ze geen probleem wou zijn voor
haar vader, en om te vermijden dat hij in
zijn vorig gedrag zou hervallen en naar de
machete zou grijpen, is ze bij haar tante
gaan wonen, die heel goed voor haar zorgt.
Levensadem blijft echter in contact
met Wivine en haar onthaalgezin.
Intussen is ze al 8 maand zwanger.
Vrijwilligers hebben voor al het nodige gerief gezorgd. Binnenkort zal ze
bevallen, beschermd en liefdevol ondersteund door alle mensen die met
Levensadem hebben samengewerkt.

Het is me jaren nadien blijven raken.
Alle zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s brachten me bij mijn eigen
kindje. Bij het verdriet en de pijn.
Hoe oud zou hij/zij nu zijn? Hoe zou
mijn leven met een kindje zijn ? Ik kon
er veel over nadenken. Ik kon er over
rouwen en droevig zijn. En dit was ook
nodig. Maar ik kon de tijd niet terugdraaien en dus niet opnieuw kiezen.
‘Het wegnemen’, zoals ze het noemen,
bestaat niet. Je neemt misschien de fysieke vorm weg. Maar er komt iets in de
plaats. Een leegte. Een vraagteken. Een
gemis. Een verbinding die even was.
Je kan het niet wegnemen. Ik ben niet
niet-zwanger geweest. Voor een abortus
kiezen is voor de gevolgen kiezen. En dat
heb ik tot heel diep vanbinnen beleefd.

foto los van de inhoud van het getuigenis

Jaren later kwam ik in contact met
Levensadem in Mortsel. En daar ben
ik o zo dankbaar voor! Het gaf me de
tijd en de veiligheid om alle aspecten van deze keuze en de gevolgen te
begrijpen, te onderzoeken en erbij stil
te staan. Niet met een oordeel. Maar
met liefde en aandacht. Zo heb ik het
ook aan God gegeven. Mijn spijt, mijn
verdriet, mijn angst, mijn boosheid,
mijn verwijten naar anderen die betrokken waren. Dat alles heb ik in de
handen van God gelegd. En dat heeft
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me gerust gesteld. Ik draag dit niet
alleen. Ik draag dit samen met God.
Ik heb het verschil mogen voelen.
Dankzij de fijne begeleiding was er
telkens na een sessie meer licht, meer
openheid en meer ruimte in mij. En
de hoop, dat ik mij terug meer vrij zou
kunnen voelen in de toekomst. Vrij
voor een nieuw kindje, zonder dat alle
oude pijnen hiervoor in de weg zouden
staan.
Mijn kindje bestaat nog steeds. Ik ben
mama geworden, de moment dat ik
zwanger werd. En mijn kindje, dat ik
een naam gegeven heb, woont in mij.
De plek die een leegte was is nu een gevoelige plek geworden. Natuurlijk gaat
die niet weg. Integendeel. De plek is nu
een zacht en gevoelig deel van mij dat
gevoelig is voor Leven! Het Leven raakt
mij en ik kies voor het leven. Nieuw
leven raakt mij, van het kleinste: een
bloemetje, de lente ieder jaar, tot iets
heel groots: de geboorte van een kind.
En daar ben ik me nu extra bewust
van geworden: ik kies voor het leven!
Zo heb ik enkele prachtige ervaringen
meegemaakt. In mijn eigen praktijk
waar ik nu mensen begeleid, kwam een
vrouw. Ze wilde me persé spreken over
haar abortus. Zij wist niet dat ik dat ook
had meegemaakt. Doordat ze vrijuit
met me sprak, voelde ik het oprechte
verlangen om ook mijn verhaal met
haar te delen. Dat deed ik. Ze begon
te huilen en knuffelde me. Ze was
zo blij en dankbaar dat iemand haar
eindelijk begreep en niet veroordeelde.
Dat was ook een stap in haar herstel.
Iets later werd een hartsvriendin van
me zwanger. (Bij mij was de abortus
intussen al jaren geleden). Zij wilde
‘het’ laten wegnemen omdat ze geen
steun vond bij haar vrienden, fami-
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lie en partner. Ik heb vrijuit gesproken. Ik heb haar hand genomen en
gevraagd: “Wat wil jij zelf? Luister naar
de stem van je hart.” Het was een vraag
die nog niemand haar had gesteld…
Diep vanbinnen voelde ze een ja voor
het nieuwe leven. Ik heb haar kunnen
aanmoedigen om toch voor dit leven
te kiezen. Haar familie, vrienden
en partner zijn intussen helemaal
bijgedraaid. Binnenkort wordt haar
kindje geboren. Ze is heel gelukkig
dat ik haar gesteund heb in deze beslissing. En dat ik haar bij haar gevoel
durfde brengen. En niet alleen liet
luisteren naar die bange stemmen
in haar hoofd die ook de stemmen
van andere mensen weerspiegelden.
Natuurlijk is het heel normaal, wanneer je onverwacht zwanger bent, dat
het spannend voelt! Natuurlijk mag je
bang zijn! Spreek aub jouw angsten en
zorgen uit. Deel ze met de mensen die
je werkelijk vertrouwt. Zoek iemand
die je kan begeleiden. En durf naar de
stem van je hart te luisteren. Er is hulp.
Er zijn mensen die je kunnen begeleiden en een stukje de weg mee kunnen
tonen. Blijf niet zitten met je zorg.
Ik voel me vandaag sterk. Ik draag mijn
kindje in mijn hart. Ik wil daar graag
mee afsluiten. Weet dat het mogelijk is
om heling te vinden. Ik heb ze gevonden en ben daar zo dankbaar voor.
V.

DE
M E N TA L I T E I T
VERANDEREN
Eén van de vele oproepen uit de
provincie Luik: een jong gehuwd
koppel, afkomstig uit Guinea.
A. spreekt niet goed Frans en is
nog niet lang in België. De sociale
verpleegster van de prenatale consultatie van Kind en Gezin heeft haar
de contactgegevens van Levensadem
bezorgd. Niets beters om te helpen bij
de integratie dan … een steungezin!
Terzijde: dit aanbod van Levensadem:
ondersteund, bemoedigd en onthaald
worden door wat we “een steungezin”
noemen, kan veel betekenen voor het
koppel in nood. Maar ook het steungezin leert op die manier op een persoonlijke manier de “vreemdeling” kennen
doorheen de familiale relatie die ze
aanknopen rond het kind dat verwacht
wordt. Dit is iets totaal anders en veel
concreter dan informatie te krijgen
over “dé immigranten” via de media
bvb. In zo een relatie leert men elkaar
echt kennen in een sfeer van respect.
Men ontdekt de verschillen en de
overeenkomsten in cultuur: een grote
verrijking, alleen al door het kwijtspelen van veel vooroordelen. Men ontdekt
wat de échte moeilijkheden zijn en kan
manieren zoeken om elkaar te begrijpen, elkaar uitleg te geven en doorheen
de groeiende vriendschap solidair worden op een heel concrete manier.
Omwille van een zwangerschapsvergiftiging wordt de bevalling in gang gezet en

de baby wordt te vroeg geboren. Dankzij
de goede medische zorg in België overleven moeder en kind. Gelukkig is de
afdeling “ prematuurtjes” van onze stock
kinderkleding net goed gevuld! Zonder
te wachten gaan we de volgende avond
de kleertjes en het babygerief brengen.
Die avond vertelt C…,
de echtgenoot van
A… over een grote
pijn in hun hart, de
bezorgdheid om een
hardnekkige gewoonte
in zijn land: de
vrouwenbesnijdenis.
Zijn vrouw en hij zijn
er zo mee begaan dat
ze zich aan de kant van
de slachtoffers hebben
geschaard. Het is ook
de reden waarom ze
gevlucht zijn naar ons
land. Terwijl we naar
hen luisteren, horen
we de passie in hen
weer oplaaien. Nu ze
in België leven, voelen
ze een grote machteloosheid. Er met ons
over spreken is voor
hen een beetje als het
hervatten van de strijd,
alarm slaan, een realiteit openbaren die
België zo weinig raakt, bewust maken.
Hier volgt een klein fragment uit
ons gesprek van toen. C… en A…
hebben het voor u opgeschreven:
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Is de wet te zwak tegenover de traditie in de republiek Guinée-Conakry?
Waarom is de besnijdenis verboden maar wordt ze toch nog
uitgevoerd zonder bestraft te
worden door de autoriteiten?
De besnijdenis of genitale verminking
van de vrouw is de algemene naam die
gegeven wordt aan verschillende traditionele praktijken waarbij een deel
van de vrouwelijke genitaliën wordt
weggesneden. Volgens het artikel 265
van het strafwetboek van Guinée en
de wetten die gestemd werden is de
vrouwelijke genitale verminking illegaal, maar de praktijk blijft bestaan.
De artikels 315 tot 319 van het burgerlijk wetboek gaan over de voorwaarde
om te huwen op 18 jaar, maar jammer genoeg worden onze zusters
gedwongen vóór die leeftijd te trouwen.
Ondanks verschillende sensibiliseringscampagnes van NGO’s , projecten
en programma’s van de ministeries
van gezondheid, sociale actie en promotie van de vrouw, ondersteund door
partners en donoren uit het westen, bezet Guinée een trieste 2e
plaats in de wereld (96%) na Somalië (97%). Onze zusters en broeders
worden gedwongen naar het buitenland te vluchten om aan dit crimineel
geweld te ontsnappen dat zware en
schadelijke gevolgen heeft voor hun
lichamelijke en psychische gezondheid.
We moeten eerst en vooral de oorzaken analyseren en begrijpen die
maken dat de autoriteiten, NGO’s,
partners, donoren, verenigingen…
gedurende al die jaren mislukt zijn.
Vanuit mijn standpunt als slachtof-
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fer die het heeft meegemaakt en de
maatschappij goed kent, is het vanzelfsprekend dat de verspreiding van
de besnijdenis geen kwestie is van
wet, niets materieels is, niets te maken
heeft met financiële of politieke middelen voorgesteld door de autoriteiten
of partners, maar een gewoonte zo
diep geworteld dat zelfs de wet haar
niet in één keer kan uitrukken. Het
is bijna een zaak van “menselijke natuur” bij ons en het vraagt vooral een
educatieve oplossing op lange termijn.
Het is alsof de besnijdenis deel uitmaakt van onze identiteit. Opvoeding
en
ontwikkeling
is een
manier
om aan
kinderen en
volwassenen de
middelen te geven om actief te werken aan
veranderingen in de maatschappij.
Als men investeert in ontwikkeling
worden alle andere domeinen positief
beïnvloed. Voor ons was dit educatief
project onze allereerste prioriteit.
Fode Bangaly Conde
Intussen gaat het leven voor hen in
België voort. Nu is hun eerste bekommernis hun leven als ouders
in moeilijke omstandigheden op
te nemen. Het is moeilijk, maar nu
worden ze erkend voor wie ze zijn.
Ook dat is Levensadem

IK BEN OP ZOEK
GEGAAN.
Onze dochter Soline is levenloos geboren op 22 mei 2012 op 7,5 maand
zwangerschap ten gevolge van wat de
medici noemen “zwangerschapsafbreking om medische redenen”. Tot op die
dag toen heel onze wereld in duigen
viel, leefden we in een heel onschuldige
naïviteit. We hadden al een kind bij wie
alles perfect was verlopen en we konden ons niet voorstellen dat het voor
een tweede anders zou kunnen gaan.
Toen de diagnose viel als een hakmes,
na verschillende weken van tests,
wantrouwen wat betreft medische statistieken, momenten van ontmoediging
en hoop, en vooral van het eindeloos
afwachten van de resultaten, waren we
helemaal kapot: ons meisje had het syndroom van Down, beter gekend als trisomie 21 en een dubbele hartafwijking.
Haar levensverwachting was heel onzeker. Hoewel de hartafwijkingen in principe konden geopereerd worden, waren
de risico’s van zo’n ingreep heel hoog.
Onze gynaecoloog zei ons dat we konden
kiezen om de zwangerschap af te breken.
Deze mededeling heeft ons volledig
uit evenwicht gebracht en deed ons
bijna evenveel pijn als de diagnose
zelf. Hoe kan men ouders voorstellen een einde te maken aan het leven
van het kind dat ze verwachten? Het
leek ons volkomen krankzinnig, hoe
durfde men ons die vraag stellen?
Onze dochter moest 7 weken later
geboren worden, het alternatief was

voor ons ondenkbaar. Mijn gynaecoloog zei ons dat het belangrijk was om
tijd te nemen om erover na te denken
en hij bevestigde dat hij achter onze
beslissing zou staan, wat ze ook was.
Hij verwees ons naar een begeleidingsdienst om ons de kans te geven andere ouders van een kind
met een handicap te ontmoeten.
Zo hebben we de volgende dagen
doorgebracht (of liever overleefd) op
het ritme van de afspraken georganiseerd door de vermelde dienst. We
ontmoetten ouders, broers en zusters,
gespecialiseerde opvoeders, dokters.
We hoorden getuigenissen van moed
en aangrijpende liefde, maar ook pijnlijke bekentenissen van gevoelens waar
men amper durfde voor uit te komen.
Die enkele dagen waren de meest intense
en moeilijkste dagen van ons leven.
We hebben zoveel mogelijk inlichtingen ingewonnen, boeken over het
onderwerp gelezen, we stelden ons
al onze toekomst voor zoals ze er vermoedelijk zou uitzien mét ons kind.
We overtuigden onszelf ervan dat we
voldoende menselijk potentieel hadden om het hoofd te bieden aan het
veeleisend leven dat deze handicap zou
opleggen aan onze dochter.
Voor ons was de zaak evident: we zouden een gehandicapte dochter hebben,
zo was het.
Maar enkele dagen later vielen al onze
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zekerheden en overtuigingen aan diggelen. Mijn man stortte lichamelijk in,
was bijna niet meer in staat te
spreken… Hij die altijd mijn rots
geweest was, brak. En dat heeft me mee
de diepte in getrokken.
Toen hebben we ons gerealiseerd
dat we in feite van alles en nog wat
deden behalve ons de vraag stellen
waar het om draaide: wat was onze
keuze? Want kiezen moesten we
en dus ook een beslissing nemen.

tiële “ vragen die mij bestormden.
Terneergeslagen door schuldgevoelens
omdat ik mijn dochter niet had kunnen beschermen tegen die handicap
en omdat ik de beslissing had genomen haar niet te veroordelen tot een
moeilijk leven hier op aarde, had ik de
indruk dat ik me voortdurend moest
rechtvaardigen tegenover iedereen

Het proces van onze gedachten vol
ontreddering, droefheid, woede, onmacht en wanhoop om de keuze te
maken was lang en kan niet zomaar
samengevat worden in enkele lijnen.
Maar in de loop van de dagen is een
innerlijke overtuiging gegroeid: onze
ouderliefde dicteerde ons, schreeuwde
ons toe dit leven niet op te dringen
aan onze dochter, naar wie we zo verlangden, waar we al zo van hielden.

Maar ik had er nood aan de zin van
ons leven terug te vinden, ik had
nood aan bemoedigende woorden,
ik had niet genoeg meer aan gewoon
beluisterd worden, ik moest begeleid worden buiten “het therapeutische”, op spiritueel gebied.

Jacques en Micheline hebben me
voorgesteld om samen de pelgrimsstaf
op te nemen om de “Emmaüsweg” te
gaan, een weg die mijn bestaan heeft
doorploegd gedurende bijna 2 jaar. Deze
spirituele begeleiding was heilzaam.

Het was hoog
tijd om me
weer te verzoenen met het
leven, met God,
met mezelf en
de
anderen.
Het was nodig,
want ondanks
de
overgrote
vreugde
om
deze
nieuwe
geboorte was
de rouw om
Soline
nog
niet
gedaan.

En zo is Soline geboren, zonder leven,
zonder geluid.
Voor ons was het alsof iemand het licht
had uitgedaan. We waren in het niets.

Wat mij betreft kon geen enkele
therapie een antwoord bieden
op de duizend en één “existen-

toen ik werd opgevolgd in het Sint Elisabeth ziekenhuis voor mijn eerste
zwangerschap. Er is geen toeval..

Intussen waren
we al maanden verder en ik
beviel van mijn
derde kind, de
tweede die onder ons bleef.

Konden we de beslissing nemen om
onze dochter het leven niet te schenken omwille van de handicap? En
omgekeerd, mochten we beslissen haar
een leven mét de handicap op te leggen?

Gedurende verschillende maanden
hebben we psychologische hulp gekregen, een onmisbare opvolging want het
heeft ons geholpen om te praten. Maar
eens alles gezegd is, is alles gezegd.

sing. Ik bleef mezelf voorhouden dat
mijn lijden niets was, omdat mijn
dochter er juist van gespaard was.

en dat ik geoordeeld werd. Ik verloor
mezelf in onophoudelijke vragen.
Het enige wat mij troostte was dat
ik nooit spijt had over mijn beslis-

In die omstandigheden
ben
ik in contact
gekomen
met
Jacques en Micheline Philippe van Levensadem.
Ik kende Levensadem omdat ik er
verschillende keren was langsgegaan

Terwijl het stuk evangelie van Lucas, “de Emmausgangers”, zin per
zin werd beluisterd en besproken,
ontdekte ik frappante gelijkenissen tussen deze Bijbeltekst die over
het verdriet en de wanhoop van de
leerlingen spreekt na de dood van
Jezus, en mijn eigen rouwproces.
Tijdens onze ontmoetingen lazen
we een zin uit dat evangelie, die
systematisch een echo vond in
mijn ervaring en de dialoog en het
gesprek stoffeerde, soms een enkel
woord, dikwijls met veel stiltes…
Onze openhartige gesprekken
liepen uit op een moment van
gebed waar we alles wat gezegd
was aan God toevertrouwden.
Dan sloeg Micheline de bijbel open en las de zin waar haar
blik op viel. En opnieuw kon een
heel gewone zin een heel bijzondere boodschap in zich dragen.
Deze weg heeft een diepe verzoening met het leven mogelijk gemaakt, met “de Levenskracht die
door het lijden, het kwaad en zelfs
de dood trekt” om de woorden van
Micheline en Jacques te citeren.
Ik ben erin geslaagd het schuldgevoel los te laten. Om schuldig te
zijn moet je handelen met de inten-
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tie of het bewustzijn dat je kwaad
doet. Dat is totaal tegengesteld aan
onze daad die we uit liefde stelden.
Door bevrijd te zijn van die morele
last heb ik Soline volledig kunnen
onthalen in ons leven, heb ik haar
leven kunnen geven in de schoot
van ons gezin en in de ogen van
God. Soline heeft haar plaats in ons
leven, zij is het kind dat we verloren hebben: ik ben haar mama
en ik ben het waard. We hebben
deze beproeving niet gekozen.
Voor de eerste keer ben ik bewust
geworden van het feit dat God uit liefde
aan de mens absolute vrijheid van geweten heeft gegeven; diezelfde vrijheid
heeft ons de keuze laten maken die het
menselijke “overstijgt”. God plaatst de
mens voor zijn verantwoordelijkheid
en alleen Hij weet welke gebaren men
doet uit liefde. “ Naar de liefde zullen
jullie geoordeeld worden” en nog: “daar
waar liefde is, daar is God”. “ U hebt gezien, Heer, wees niet langer stil! Heer,
wees niet ver van mij. Word wakker,
sta op, mijn Heer en God om mijn zaak
te verdedigen en te
oordelen”
(Psalm 35,
vers 22 en
23, woord
dat
we
tijdens één
van onze
gesprekken hebben
gekregen).
De
ontmoeting
met Christus vindt
vo o ra l
plaats in
ons hart,

want daar kan Hij onze ervaring begrijpen. Het is de plek waar Hij naar ons toekomt als het moeilijk is: ik heb begrepen
dat ik niet alleen ben gelaten toen ik het
moeilijk had. Christus heeft ook niet
zijn lijden gekozen, Hij weet en begrijpt.
Dankzij Soline, dankzij de pijn die ik heb
meegemaakt ben ik “op zoek” gegaan.
En door te zoeken en als men het geluk
heeft goed begeleid te worden, gaat men
vooruit… Soline wekt liefde op en doet
die groeien bij de anderen, binnen ons
koppel met onze andere kinderen en in
onze familie. Ze is een verspreider van
liefde! Doorheen ons wekt ze leven op.
Ik weet dat lijden en dood niet het
laatste woord hebben. Deze zekerheid,
zo simpel en ingewikkeld tegelijk, is
gegraveerd op de plaat van het columbarium ter herinnering aan Soline:
“de liefde is sterker dan de dood”.
Sinds 5 jaar ongeveer maakt Soline
deel uit van ons dagelijks leven. Er
gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan
haar denk. Gebaren, woorden doen
ons aan haar denken, soms zelfs met
vreugde! Het verdriet is er nog, het
diepe litteken is nog gevoelig, maar het
laat ook plaats aan andere gevoelens.
Ik leef. Ons leven is niet gestopt.
Een tijdje geleden zegden we, vol verrukking om onze andere kinderen, heel
spontaan tegen elkaar: “We hebben
toch geluk…” Waarop we beseften dat
we al een hele weg hadden afgelegd
om dit (opnieuw) te kunnen zeggen!
B.

“VOOR ALTIJD EEN
LICHTJE IN MIJN
HART.”
“De nacht van 23 januari 2015 heb ik
mijn baby verloren op 5 maand zwangerschap. Ik verlangde hevig naar dat
ventje. Ik had niet de gemakkelijkste
weg gekozen. 47 jaar oud en niet
getrouwd, had ik besloten dit kind
alleen te krijgen. Alles ging goed tot
22 weken zwangerschap. Dat kleine
ventje in mijn buik was gestopt met
groeien. Zijn hart klopte niet meer.
Ik ben ’s nachts bevallen van een
baby’tje van 15 cm. De verpleegsters
waren heel attent, ze lieten me het
kind op mijn buik leggen gedurende
meer dan een uur. Ik heb een wiegeliedje gezongen. Ik zou mijn hart
gegeven hebben voor dat van hem.

Wat nadien kwam was heel hard,
als een diep zwart gat waar ik nooit
meer zou uit geraken. Mijn oudere
zus heeft me toen over Levensadem
verteld. Mijn eerste reactie was alle
hulp af te wijzen. Ik had dit kind
alleen gemaakt en moest nu maar
alleen verder. Ik voelde me echter
helemaal geïsoleerd met dit verdriet,
net zoals toen de pastor van het
ziekenhuis mijn kamer binnenkwam
de dag na de bevalling. Niemand
kon me begrijpen, niemand kon
mijn immense verdriet verlichten.
Toch heb ik toen gereageerd. Ik heb
de deur van Charles en Ghislaine
(de verantwoordelijken van Brussel)
opengeduwd. Ze hebben me onthaald
met grote eenvoud en gevoeligheid.
En vooral hebben ze een plaats gegeven aan mijn verdriet. Met hen ben
ik een Emmaüsweg begonnen in april
2015. Meer dan een jaar later, ben ik
aan het einde van de weg. Nu begint
een nieuwe weg. Ik heb weer een reden gevonden om te leven. De leegte
omwille van de dood van mijn baby
is niet als bij mirakel verdwenen. Die
zal nooit weggaan. Maar dankzij de
Emmaüsweg kan ik een betekenis
geven aan wat ik heb meegemaakt.
Charly, de naam die ik hem gegeven heb de dag voor zijn overlijden,
speelt een essentiële rol in mijn
leven. Vooral in mijn spiritueel leven. Ik ben katholiek opgevoed.
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Het leven, mijn leven, heeft me van
God weggeleid. Ik zag de zin van
het gebed niet meer in, noch de zin
van een relatie met God. Die God
die me het leven zuur maakt, zei ik.
Waarom zou ik ernaar verlangen
dichter bij Hem te komen? Charly
speelde de rol van een profeet, een
boodschapper, een licht dat de weg
toont.
Deze Emmaüsweg is niet altijd soepel verlopen. Er was woede, afwijzing, onbegrip, twijfel, ontgoocheling, afwijzing, gebrek aan geloof…
veel emoties en toestanden die me
meer dan eens zin gaven ver weg te
lopen. Ik heb volgehouden. Telkens
ik struikelde, vingen Ghislaine en
Charles me op in hun troostende
armen en vooral: ze bleven altijd luisteren.
Charly gaat elke dag met me mee. Hij
is “mijn kleine lieveling” die me bij
God heeft gebracht. De Emmaüsweg
heeft me geholpen om deze pijnlijke
beproeving niet te zien als iets negatiefs dat mij overkomen is. Ik voel
me geen slachtoffer. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit kind in mijn hart
mocht onthalen. De leegte, het gemis,
de afwezigheid zullen altijd blijven…
maar even goed is het nieuwe leven
dat dit kind mij gegeven heeft onbetaalbaar. Hij heeft mijn ogen geopend
voor mooie dingen, vooral voor de
liefde, een onvoorwaardelijke liefde.
Dat heb ik gevoeld toen ik die pasgeboren baby zag. Hij leefde niet meer
maar leek gelukzalig te slapen. Mijn
kleine Charly heeft me een prachtig
geschenk gegeven … moeder te zijn.
Christine, 30 januari 2017

PESCHE

ONZE
NODEN…
Elke maand zijn er wel een tiental bevallingen … onze vzw heeft
dus permanent gebrek aan babygerief en babykleertjes van 0 tot 3
maand om gratis aan de moeders
te kunnen bezorgen. Daarom doen
we beroep op jullie vrijgevigheid.

EVEN UITBLAZEN
MET HET GEZIN
In april hebben enkele gezinnen al kunnen genieten van 2
appartementen in ons vakantiehuis die helemaal hersteld zijn. De
werken om het derde appartement
terug in goede staat te brengen zijn
aangevat en het nieuwe 4e appartement wordt in gereedheid gebracht.

en huiszwam! 100.000 euro van
de nodige 126.391,75 euro zijn al
geschonken. Het was het bedrag
van het eerste bestek dat we hadden gekregen maar waar geen rekening was gehouden met de isolatie en de veluxramen. We moeten
dus nog 26.391,75 euro vinden.

Wacht niet tot de laatste minuut
om te reserveren, want jullie riskeren geen plaats meer te vinden
om te ontspannen, om een aangename vakantie door te brengen in de
goede lucht! Neem snel contact op!

Als u wilt en kunt meehelpen om
dit bedrag bijeen te krijgen, kunt u
een gift overschrijven op het aparte
rekeningnummer voor het vakantiehuis in Pesche: BE58 0682 2564
6679 of op de rekening van Caritas BE14 3100 7989 8683 met de
mededeling: 732 107 SDV Pesche
(met fiscaal attest vanaf 40 euro).

Deze moeders hebben niet enkel
kleertjes nodig van 0 tot 3 maand
maar ook:
• Kinderwagens, lakentjes en
dekentjes
• Buggy’s
• Maxi-cosy’s
• Relaxen
• Draagzakken voor baby
• Badjes
• Verzorgingskussens
• Verzorgingstafels
• Kinderbedjes met lakens en dekens
• Kaphanddoeken en slabbetjes
Als u ons kunt helpen , kunt u ofwel
het materiaal zelf naar één van de
afdelingen brengen of contact opnemen met Levensadem (03 449 48 26
of info@levensadem.be ) om het
materiaal te komen ophalen.
Alvast

van

harte

dank!

Wat het dak betreft, de werken zijn
toegewezen. Heel het dak wordt
vernieuwd zodat er geen problemen meer zullen zijn met vocht

Alvast DANK!
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30 JAAR

FINANCIËN

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:

30 JAAR

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

DUIZENDEN NIEUWE GEZICHTEN

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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