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INTRO

LEVENSADEM
VLAANDEREN
IN 2017
2018 is al een flink eind opgeschoven
wanneer u dit nummer leest. Toch
willen we u, lieve lezer, nog een heel
gelukkig jaar wensen, met mooie ontmoetingen en fijne ervaringen.
Terugkijkend past zeker een woord van
dank aan al onze medewerkers en sympathisanten: vrijwilligers, steungezinnen, bidders en donateurs.
Elk van jullie maakt het werk van
Levensadem mogelijk: door gulle en
trouwe financiële giften, dagelijks
gebed, alle mogelijke concrete inzet: van
het plakken van
adresetiketten op het tijdschrift,
bemannen van de telefoon, over chauffeur zijn en helpen met een verhuis tot
warme, vriendschappelijke contacten en
zelfs het opvangen van een moeder met
haar kind(eren).
Contacten met andere organisaties
Gedurende dit voorbije jaar legden
we en hernieuwden we een aantal
contacten met andere organisaties
die min of meer op het zelfde domein
werken.
Zo hadden we gesprekken met Cozapo, Met lege handen en het Berrefonds. We wisselden onze ervaringen
uit en maakten afspraken voor wederzijdse doorstroming van informatie.

Cozapo ( www.cozapo.org) staat voor
Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek. Het is
een groep van lotgenoten die elkaar
ondersteunen via een internetforum
en ontmoetingsdagen. Ook
Levensadem heeft voor deze mensen
een spiritueel aanbod: de Emmaüsweg.
Met lege handen (www.metlegehanden.be) is een zelfhulpgroep van
en voor ouders van een overleden
baby. Ze organiseren praatgroepen en
hebben een gesloten digitaal forum.
Met Lege Handen is ook een vereniging die ijvert voor een humanisering
van de wetgeving over het levenloos
geboren kind.
Berrefonds ( www.berrefonds.be)
Het
Berrefonds biedt met een herinneringsdoos, koesterkoffer, praatgroepen en nazorg steun op maat aan de
ouders, broers en zussen die geconfronteerd worden met het verlies
van een kindje tijdens zwangerschap
of kort na geboorte, of na verlies van
een jong opgroeiend kind. Het fonds
kwam onlangs nog in de actualiteit
toen hun “koesterkoffer” tot woord
van 2017 werd gekozen.
In het Antwerpse werd enkele jaren
geleden Panza, het Perinataal
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Antwerps Netwerk Zwangerschap in
Armoede opgericht: PANZA wil een
formeel en efficiënt
werkend netwerk zijn in grootstad
Antwerpen met als doel zo veel mogelijk kansarme zwangeren en prille
moeders (gezinnen) te bereiken om
een
kwaliteitsvolle zorg- en dienstver-

blijven hopen, die zich blijven inzetten voor hun kinderen ondanks hun
soms torenhoge problemen.
Het is ook hartverwarmend voor ons
als we zien hoe mensen geraakt worden door de armoede en meteen iets
willen doen om concreet te helpen.
We hebben voortdurend nood aan
tweedehands babygerief in goede
staat: kinderwagens, buggy’s,
kinderbedjes, -stoelen, maxi cosy’s, badjes, verzorgingskussens,
pampers, lakentjes en dekentjes,
slaapzakjes, warme jasjes en
babykleding van 0 tot 3 maand.
Geef de vraag ook door in uw
omgeving!
Een klein getuigenis:

lening te bieden (van zwangerschapswens tot en met
kraamperiode),(www.panza.be).
Levensadem maakt er deel van uit.
Op die manier breiden we onze
knowhow uit en andere organisaties
leren Levensadem ook beter kennen.
Armoede
Wat opvalt is de soms extreme armoede waarin onze moeders leven,
met geen of een heel laag inkomen,
slechte huisvesting, geen mutualiteit,
schulden.. Het is mooi te zien hoe
blij ze zijn met de mooie kleertjes die
we voor hen verzamelen, een factuur die betaald wordt waardoor de
elektriciteit niet hoeft afgesloten te
worden, een schoolabonnement van
de Lijn dat we kunnen voorschieten.
We hebben een enorm respect voor al
die moeders die blijven vechten, die

Op een maandag gaat de telefoon:
iemand heeft L. naar ons
doorverwezen. Ze is
onverwacht zwanger van een 3e
kindje, wil het doodgraag houden
maar haar man wil het absoluut niet.
Ze vraagt een gesprek. We maken

een afspraak voor de vrijdag erop. Ze
zouden naar ons komen vanuit Limburg. En we starten een noveengebed.
Op woensdag belt ze terug: ze krijgt
de opvang van haar kinderen van 4 en
5 niet geregeld en vraagt ons of wij
naar haar kunnen komen. Voor ons
ok, we spreken af voor donderdagavond.
Diezelfde woensdag, een paar uur
later, belt ze ons op, dolgelukkig!
De afspraak is niet meer nodig, ze
houden het kind, haar man is bijgedraaid. “Het is een wonder, zegt ze,
mijn gebeden zijn verhoord! ” Haar
man was getroffen door het feit dat
wij bereid waren vanuit Mortsel naar
hen toe te komen, meer dan 100 km
verder en door het feit dat ze ook een
afspraak had gemaakt bij het abortuscentrum.. dat ze bereid was dat
te doen, enkel voor hem… terwijl ze
heel duidelijk dat kindje wilde en een
abortus verschrikkelijk vond.
Mooie gebedsverhoring!
Gebedsdienst met Levensadem op
Wereldlichtjesdag
Levensadem organiseert al vele jaren
eucharistievieringen voor wie een
kindje verloren heeft tijdens of kort
na de zwangerschap en voor de ruime
omgeving van deze mensen. Het zijn
intense en deugddoende vieringen,
laatst nog in de basiliek van Dadizele
met Mgr. Lode Aerts
Dit jaar probeerden we ook een nieuw
initiatief uit: een gebedsdienst op
Wereldlichtjesdag.
Wereldlichtjesdag heeft in heel de
wereld plaats op de 2e zondag van
december. Om 19 uur plaatselijke tijd
steken mensen een kaarsje aan ter
herdenking van de overleden kinde-

ren. Dat zorgt voor een golf van licht
die uitdeint over heel de aarde. Hoe
men verder het herdenkingsmoment
invult, laat de organisatie vrij.
Levensadem werkte samen met
de Gentse parochies van Christus
Koning en St. Pieters-buiten een
gebedsviering uit. Het was een intense voorbereiding die uitliep op een
innige viering.
We hadden een prachtig muziekgroepje bij elkaar gekregen en een
heus aanzingkoor dat zorgde voor
een innige sfeer met gezangen van
Taizé. Teksten, gebeden, muziek en
symbolen: alles werkte samen om tot
een aangrijpende viering te komen.
Jo en Veva
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30 JAAR LEVENSADEM, 30 JAREN VOL HOOP.
(geschreven voor het tijdschrift Pastoralia, nr8, 2017)
In 2017 vierden we ook de 30e verjaardag van onze organisatie. Le
Souffle de Vie werd immers in 1987
in Brussel gesticht door Jacques en
Micheline Philippe. In het volgend
artikel beschrijven ze hun ervaringen
van 30 jaar Levensadem.
Tijdens de 30 jaar van het bestaan van Levensadem werden Jacques en ik ondergedompeld in een werkelijkheid met duizend
gezichten: het verwelkomen van een nieuwe
mens en zijn plaats in de maatschappij gedurende zijn bestaan.
Een zwangerschap houdt eerst en vooral de
belofte in van een ongeëvenaarde vreugde.
Toch is een prille zwangerschap ook dikwijls
een bron van onrust, pijn en grote twijfels:
een echte uitdaging!
Daarom biedt Levensadem concrete hulp
op lange termijn aan vrouwen en paren van

bij het begin van een zwangerschap die in
vraag wordt gesteld. Daarom begeleidt Levensadem ook wie een kind verloor tijdens
de zwangerschap, zij het door abortus, miskraam of een afbreking om medische redenen.
Dikwijls vragen mensen ons: “Hebt u in die
30 jaar een evolutie gezien?”. Als we ons
afvragen of de mens op zich geëvolueerd is,
zijn we geneigd “neen” te antwoorden. Mensen lijken zich steeds weer dezelfde vragen
te stellen en dezelfde reacties te vertonen.
“Wat heeft het allemaal voor zin?” zou je
dan kunnen zeggen…
Eigenlijk lijkt het ons dat we de laatste 30
jaar naar het leven hebben leren kijken als in
een caleidoscoop: elk facet toont een stukje
échte realiteit maar is op zich onvolledig.
Eén van de facetten van de caleidoscoop is
het juridisch facet. Dat is nodig om het samenleven in de maatschappij te reglementeren.
Een ander facet is het medische.
Op dat gebied is er door de steeds
weer nieuwe wetenschappelijke
ontdekkingen zeker evolutie;
een evolutie die ook op ethisch
vlak voortdurend nieuwe vragen
oproept.
Al snel hebben we echter achter
die 2 facetten, achter de abstracte
begrippen van “leven en waarden” concrete mensen in nood
ontdekt, mensen die vroegen om
ondersteuning. Elke man, elke
vrouw of elk kind, of het nu ter
wereld kwam of onbekend bleef
in een afgebroken verwachting,
allen belichtten ze vanuit het
binnenste van de caleidoscoop
even zoveel nieuwe facetten van
het leven.

Zo hebben we langzamerhand onze echte
zending leren begrijpen: houden van elke
persoon die we ontmoeten naar aanleiding
van een moeilijke zwangerschap of de rouw
om een niet geboren kindje. Houden van iedereen, van elke unieke persoon, zonder te
oordelen. Beminnen …
dat is alles. Beminnen
… dat is ALLES.
Dag na dag, in daden
die de eenzaamheid
doorbreken, die de
goederen
herverdelen, de rijkdom en de
ruimte, zodat ieder
zijn of haar eigen
plekje in onze steden
en dorpen kan vinden.
Doorheen al die zwangerschappen met problemen werden we
geconfronteerd met moeilijke, zelfs “onmogelijk” genoemde, levenssituaties. Wij voelden ons diep geraakt door de moed van de
één, de volharding van de andere, hun vastberadenheid om te overleven. Dikwijls was
juist et kindje dat ze verwachtten de
drijfveer.
Bovenal werden we diep aangesproken door
mensen die er door hun liefde in slaagden het
lijden te overstijgen. In de diepste duisternis,
geconfronteerd met de dood van een groeiend
wezentje, ongeacht de oorzaak van het overlijden, werden we regelmatig getuigen van
de eerste stralen van de dageraad, van Nieuw
Leven.
We mochten ook getuigen zijn van de discrete en efficiënte solidariteit van
honderden vrijwilligers die zich volop voor
Levensadem inzetten. Duizenden gezinnen

worden mede door hen dagelijks geholpen
in België, in Goma (Congo) en sinds kort
ook in Rwanda.
30 jaar Levensadem ... en het zijn wij die
dag na dag “in verwachting zijn” van de Verrezen Christus in elke mens, die ons als een
watermerk
laat zien dat
elke mens
zijn waardigheid
heeft, ongeacht zijn
daden, statuut, familie, cultuur,
geloof, of de
levensfase
waarin hij
of zij zich
bevindt.
De vreugde ook om het woord “katholiek”
in zijn oorspronkelijke betekenis te mogen
beleven: “universeel”: de liefdevolle aanwezigheid van God voor élke mens en ín elke
mens.
Onze taak is het Hem zichtbaar te maken
opdat elke mens nog zou mogen geloven in
de “toe-komst” van de mensheid. Zelfs met
zijn allen zullen de volgende 30 jaar niet voldoende zijn. Geconfronteerd met deze realiteit heeft de vraag “wat heeft het voor zin?”
geen enkele zin. Dus… tot over 30 jaar?
Micheline en Jacques Philippe
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ER BEWEEGT WAT BIJ LEVENSADEM…
Vanaf 1 januari 2018 is het werkingsgebied van de verschillende afdelingen in België aangepast. Het
groeiend aantal oproepen vraagt om een herstructurering, de ploeg verantwoordelijken breidt uit.

De provincie Luik krijgt een eigen antenne.
Al verschillende jaren is er een ploeg vrijwilligers in Beaufays die op een heel efficiënte
manier de werking van Levensadem in Luik
en omgeving ondersteunt. Steungezinnen,
bidders, allerlei vrijwilligers kwamen
meteen in actie wanneer we hen mobiliseerden naar aanleiding van een oproep in de
streek van Luik. Christiane en Jean De Vylder zorgden voor een tijdelijk depot van kleding, dat regelmatig aangroeide dankzij de
efficiënte inzet van Monique en Jean Crickx
die dozen met kledij, kinderwagens, maxi
cosy’s e.d. in hun logeerkamer opstapelden
in afwachting van onze komst.
Monique en Jean zijn ook een steungezin
met een groot hart, open voor heel
verschillende situaties. Zij zijn het ook die
op onze vraag op zoek gaan naar meubels en
huishoudtoestellen, maar ook naar vrijwilligers zoals advocaten, chauffeurs om gezinnen naar Pesche te voeren, nieuwe steungezinnen, sociaal assistenten of organisaties
op wie Levensadem beroep kan doen. Zij
zoeken ook financiële steun in hun regio.
De laatste jaren is het aantal oproepen uit
de stad Luik fors gestegen dankzij de samenwerking met de ploeg van de prenatale
consultaties van Kind en Gezin in het ziekenhuis La Citadelle en met de prenatale
consultatiedienst van CHU Notre-Dame des

Bruyères.
Verschillende jonge koppels of singles zijn
in actie geschoten om het bestaan van Levensadem bekend te maken en sinds enkele
maanden werken we in de stad Luik zelf
heel nauw samen met mevrouw Farhan, tolk
Arabisch-Frans. Wij kunnen ook rekenen op
de kostbare hulp van een vroedvrouw.
De oproepen vanuit Verviers en omstreken
vermeerderen stilaan en in Stavelot heeft
diaken Benoît Wey, die hoopt op een
ruimere activiteit van Levensadem in de
regio, ons uitgenodigd om een eucharistie
te vieren voor wie een kindje verloor tijdens
de zwangerschap. Deze viering ging door op
dinsdag 24 oktober 2017.
Twee koppels, Cécile en Jean-Luc, Marc en
Alice uit de provincie Luik, hebben de vorming voor begeleiders van een Emmaüsweg
net beëindigd. Binnenkort worden ze gezonden in deze drievoudige dienst van luisteren, begeleiden en bemoedigen van wie
een kindje verloor tijdens de zwangerschap.

“Wij krijgen zoveel meer dan wat we geven”, vertellen ze ons dikwijls over de Emmaüswegen die
ze begeleiden. Daarom blijven ze
werkzaam als begeleiders van een Emmaüsweg
ook al stoppen ze als verantwoordelijken voor de
antenne van Brussel.
We willen onze diepe erkentelijkheid
uitdrukken voor al hun persoonlijke inzet, al
het gedane werk, en niet in het minst voor de
diepe vriendschap die ons al zoveel jaren bindt.
Vanuit
Louveigné zullen
Marie en Philippe Vermote stilaan deze
nieuwe antenne voor de provincie Luik
coördineren.
Nadat ze eerst door Levensadem zijn geholpen, zijn ze steungezin geworden en
beantwoorden ze nu een diepere roeping,
om zich nog meer te engageren.
Wat de antenne van Brussel betreft,
gaat Charles Frey die voltijds werkte
voor de vzw met pensioen. Samen met
zijn echtgenote Ghislaine was hij sinds 2003
verantwoordelijk voor de oproepen uit Brussel. Ze hebben dit werk
trouw, met veel inzet en
luisterbereidheid uitgevoerd.

Steungezin
geworden van in het prille begin van Levensadem
hebben ze de roeping gevoeld om te stoppen
met hun beroepsbezigheden en zich helemaal toe te vertrouwen aan Gods Voorzienigheid, die gedurende 14 jaar zorg droeg
voor het loon van Charles.

Damien en Caroline Schwartz, de huidige
verantwoordelijken voor de antenne van
Namen-Luxemburg, hebben net de sprong in
het geloof gewaagd: ze zijn
gestopt met hun beroepsbezigheden en
werken nu voltijds voor Levensadem.
Vermits de vzw geen enkele subsidie
krijgt, gaan we opnieuw “de volle zee”
in, in het gelovig vertrouwen elke maand
het loon van Damien
te kunnen betalen.
We noemen dat: vertrouwen in de Voorzienigheid”, het is voorzien… Het is voorzien
dat een mensenhart in
staat is tot altruïsme,
tot delen, tot leven in
een geest van geven en delen, van eenheid die
leven geeft tot in de kleinste materiële details
van een mensenleven.
Vele gezinnen die geholpen worden door Levensadem genieten zonder het te beseffen
reeds van die Voorzienigheid: via de bedeling
van zwangerschapsspullen en al de materiële
of financiële hulp die ze krijgen van de vzw.
De Voorzienigheid is niet iets “magisch”: het
“voorzien” gebeurt via al die ingevingen in het
hart van vele mensen die tot de daad overgaan
en kleding, kindergerief, meubels en geld aan
Levensadem geven.
De vrucht van de Voorzienigheid zal zeker tot
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uitdrukking komen in de toenemende tijd die
Damien en Caroline nu aan hun werk voor
Levensadem zullen besteden.
Daarom breiden ze hun actieradius u ook uit
tot alle Waalse provincies, uitgezonderd Luik.
Sinds 1 januari 2018 behandelen ze dus de
oproepen uit de provincies Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en Henegouwen.
In deze laatste provincie groeit het aantal
oproepen aan dankzij o.a. de samenwerking
met de prenatale consultatie van Kind en Gezin in het Marie Curie-ziekenhuis in Charleroi
en de pastorale dienst
van het Centre Hospitalier Jolimont van La
Louvière.
Veva en Jo Verbeiren- Desopper, voltijds
beschikbaar,
blijven
v e ra n t w o o rd e l i j k
voor het Vlaamse
landsgedeelte.
In het inleidend artikel schetsten zij al kort
enkele
krachtlijnen van de werking in Vlaanderen.
Net als wij kijken ze uit naar gezinnen die
zich geroepen voelen om begeleiders van een
Emmaüsweg te worden, steungezinnen, en
uiteindelijk verantwoordelijken voor een antenne, om hen te helpen in hun opdracht.
Jacques en ik nemen
de
verantwoordelijkheid voor Brussel
weer op, in afwachting
van een gezin dat zich
geroepen voelt om dit
werk van ons over te
nemen.

We streven ernaar
om in elke provincie een gezin te
hebben dat de verantwoordelijkheid
kan opnemen voor Levensadem.

DE NIEUWE TAAKVERDELING VANAF 1 JANUARI 2018
ZIET ER DUS ZO UIT:
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“WANT DE ARMEN HOUDT GIJ ALTIJD BIJ U”,
JOH.12,8
In een somber straatje dat recht uit de Middeleeuwen lijkt te komen, zoeken we al
zeker een kwartier naar het adres dat een
jonge vrouw ons een paar dagen ervoor per
telefoon opgegeven heeft. Het is al het 3e
adres dat ze ons geeft sinds we haar kennen.
De eerste keer dat we haar ontmoetten, was
ze in het ziekenhuis omdat haar vruchtwater te vroeg was gebroken. Een paar dagen
later werd haar baby te vroeg geboren. Dat
zette druk op haar zoektocht naar een vaste
woning, sinds ze verstoten werd door haar
eigen familie omwille van haar ongeregeld
leven.
Met een spijtige blik die probeert geruststellend te zijn, zegt ze: “Ik woon bij een
vriend”. Ze toont ons de trap die naar een
kleine studio leidt, duidelijk te klein om nog
een pasgeborene extra op te vangen.
Door de kier van de voordeur zien we een
grote hoop reclamebladen overal op de
grond liggen, naar binnen gegooid door wat
voor een brievenbus moet doorgaan. De gaten in de trap doen ons vermoeden dat er
in de kelder een grote familie knaagdieren
leeft.
Het is er somber, het is er koud … vermoedelijk is er maar een minimum aan elektriciteit wegens onbetaalde facturen.
Ze kijkt naar ons met haar grote donkere
ogen, radeloos: “Ik ontvang u liever hier op
de stoep… dat is beter… alleen kan ik u dan
geen glas water aanbieden...”
Ze doet ons verslag van alle stappen die ze
heeft ondernomen om haar baby te kunnen opvangen wanneer hij het ziekenhuis
zal verlaten en wijst nog maar eens al onze
voorstellen af: iemand om samen met haar
alle nodige stappen te doen en een gezin dat
haar in alle vriendschap wil ondersteunen.

Later zullen we vernemen dat ze ook een
vrijgekomen plaats in een tehuis voor moeder en kind heeft afgewezen.
Haar trage handgebaren onderstrepen haar
woorden die haar diep gevoel van onmacht,
haar moedeloosheid, haar vermoeidheid
uitdrukken… Ze gelooft er niet meer in!...
Ze had nochtans zo gedroomd van dit kind
dat ze verwachtte binnen een gebroken relatie, een beetje zoals je verlangt naar een
bron in het midden van de woestijn; niet
alleen om je dorst te lessen maar ook met de
stille hoop in de waterdruppels de kleuren
van de regenboog te zien verschijnen.
De extreme armoede ligt als een opgelapt
deken over haar chaotisch leven, meer gevolg dan oorzaak en uiteindelijk gaat alle
hoop verloren.
Later zullen we vernemen dat haar kind
geplaatst is in een pleeggezin.
Extreme armoede, maar ook groeiende eenzaamheid brengt zwangere vrouwen ertoe
contact op te nemen met Levensadem.
Dikwijls horen we: “ Toen ik mijn partner
vertelde dat ik zwanger was, heeft hij me
verlaten”.
Toch stellen we meer dan ooit vast dat net
de armsten het meest openstaan voor een
nieuw kind. Niet zelden verwelkomen ze
de zwangerschap als een straaltje nieuwe
hoop, alsof dit nieuw perspectief op de toekomst hen gegarandeerd uit de miserie zou
trekken.
Het is alsof die ronde buikjes ons zeggen:
“ Als je helemaal onderaan in de put zit, kan
het niet anders dan beter worden”.
In een kansarm milieu brengt een kind kleur
in de grijsheid van het bestaan; het is alsof
de zwangerschap de deur van de vervallen

woning opent voor de stralende kleuren van
een regenboog.
In meer bevoorrechte milieus betekent de
(onverwachte) komst van een kind andere
dingen: het budget dat moet bijgestuurd
worden, plannen die moeten veranderd,

studies die moeten uitgesteld, vakanties die
moeten verschoven worden.
Dikwijls komt het bij Levensadem voor dat
we de vrouwen pas ontmoeten als ze op het
punt staan te bevallen. Ze hebben immers

pas beroep op ons gedaan wanneer ze ten
einde raad zijn; vaak hebben ze hun zwangerschap amper of zelfs niet laten opvolgen.
Ze zijn zonder papieren of nog piepjong en
in hun doffe blik zien we telkens dezelfde
pijn: de pijn die ons oproept om hen opnieuw
en opnieuw in naam van de maatschappij te
verzekeren dat zij volop mens zijn met alle
menselijke waardigheid.
Onze woorden gaan gepaard met een assortiment aan babyspullen, kleertjes, meubeltjes en, als ze het aanvaarden, het aanbod van een steungezin.
Maar om in te gaan op dit laatste aanbod
is het nodig dat deze gezinnen, die op alle
gebied misdeeld zijn, hun angst en hun
schaamte overwinnen. Dikwijls zijn ze al
door hun eigen familie verstoten. Zullen
ze dan durven geloven in de vriendschap,
in de respectvolle, welwillende blik van een
onbekend gezin, dat zo verschillend is qua
cultuur, sociaal milieu, godsdienst?
Als ze de stap zetten, opent zich een heel
nieuw perspectief. Iets onuitgegeven gebeurt tussen 2 gezinnen, wanneer een gezin
in moeilijkheden de sprong waagt in het onbekende en zich gooit in een vriendschapsrelatie
met een gezin dat ze niet kennen. Je laten zien
in je kwetsbaarheid, je laten helpen zonder
als een klein kind bij het handje gehouden te
worden, je laten beminnen gewoon als wie
je bent...
Het steungezin zal eerst en vooral moeten
leren de blik neer te slaan, in een grenzeloos
respect voor de andere en in blindelings
vertrouwen te wennen aan iedereen die
door het kindje op komst op zijn weg gezet
wordt. Het steungezin zal leren om geduldig, draadje voor draadje een eenvoudige
menselijke band te weven. Die band zal de
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brug vormen die naar het herwonnen gevoel
van zelfwaarde leidt.
Als je je als helper of geholpene op dit kostbare spoor begeeft, ontdek je niet zelden
innerlijke krachtbronnen waarvan je niet
eens vermoedde dat je ze had en die je ertoe
brengen nog meer graag te zien en je liefde
tot nog andere mensen uit te breiden, mensen waar je nooit zou aan gedacht hebben.
Zo wordt de verwoestende armoede tot
rijkdom, hoe verrassend dat ook kan lijken.
Als men er van beide kanten mee instemt,
durft men zijn menselijke waardigheid
beleven over de grens heen van het gevoel

dat die waardigheid ontkent. Het is een
lange weg die zich dan kan ontvouwen, een
weg die beetje bij beetje, stap voor stap de
opdringende beperkingen van de armoede
kan terugdringen.
We beleven het elke dag bij Levensadem:
die langzame en lange strijd. We zijn met
duizenden om hem te strijden, soms zonder
dat we er ons rekenschap van geven, zonder

illusies of pretentie. Maar we leren ons te
verbazen om elk kleinigheidje. Langs de omweg van de duistere nacht proeven we van
de vonk van hoop die in de as opvlamt. Niet
zelden klinken we met glazen water alsof we
genieten van de beste wijn. We delen onze
vreugde bij het eerste baantje dat iemand in
de wacht sleepte na jaren van slavenarbeid
tussen cursussen, papflessen, studentenjobs en waterpokken.
We lachen voluit bij het lezen van de brief
waarin eindelijk zwart op wit het adres staat
van de sociale woning waar je al jaren op
wacht.
De vier trappen die we samen zullen afdalen

met zware meubels, om weer naar boven te
gaan en weer naar beneden, zullen ons
enthousiaster maken dan een spelletje
verstoppertje in de duinen. Die duinen
veranderen onmerkbaar van vorm door de
wind, net zoals de muren van de armoede
onmerkbaar verschuiven door de bries van
Levensadem, korrel per korrel.
Micheline en Jacques

VIEREN IN
EEN DIVERSE
SAMENLEVING
Op het feest van 30 jaar Levensadem stond naast heel wat andere
activiteiten ook een viering op
het programma: een inter-levensbeschouwelijke viering nog wel. Wat
hiervan de zin is en waarom en hoe
we dat aangepakt hebben, vertelt Luc
Aerens die de viering samen met ons
heeft voorbereid en als voorganger is

schappen, hele naties raken. Mensen
met verschillende overtuigingen of levensbeschouwingen vinden elkaar om
te herdenken, om hun hoop op de toekomst uit te spreken, troost te vinden,
elkaar te steunen, weer op weg te gaan,
te geloven in een gemeenschappelijk
ideaal dat men moet durven uitspreken.

opgetreden.
In onze pluralistische en geseculariseerde samenleving komen steeds
meer inter-levensbeschouwelijke vieringen voor. Ze worden georganiseerd na
aanslagen, natuurrampen, oorlogen en
genocides of ter herdenking van gebeurtenissen die mensen, families, gemeen-

EEN VIERING IS GEEN VOORSTELLING
Het eigene van een viering zit in het samenspel van woorden met gebaren en voorwerpen die een symbolische betekenis hebben
en die als een ritueel worden gebracht.
Een viering wordt niet bijgewoond door
een publiek zoals een voorstelling, maar
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30 JAAR

30 JAAR
door een gemeenschap die opgeroepen
wordt tot deelname, bezinning en zelfs
uitgenodigd wordt tot broederlijkheid
en engagement.
EEN INTER-LEVENSBESCHOUWELIJKE VIERING
Bij een dergelijke viering zorgen de initiatiefnemers ervoor dat alle deelnemers, ongeacht hun filosofische en/of
religieuze overtuiging samen kunnen
vieren zonder dat ze verplicht worden
mee te stappen in de eigen manier van
vieren van een of andere godsdienst of
levensbeschouwing.
(even terzijde: een “oecumenische”
viering brengt gelovigen samen uit
verschillende christelijke kerken; bij een
“inter- of multiconfessionele” viering
gaat het om een samenkomst van gelovigen uit verschillende godsdiensten
( christenen, Joden, moslims..). De term
“inter-levensbeschouwelijke” viering betekent dat gelovigen uit
verschillende godsdiensten samenkomen met mensen die niet gelovig zijn.)

de natuur die tot bezinning uitnodigt
(een open plek in een bos, in de bergen
of aan zee, …).
CONFESSIONELE LEZING
Een inter-levensbeschouwelijke viering
wordt dus voorbereid en beleefd met
aandacht voor de spiritualiteit van een
groep mensen met verschillende overtuiging en/of geloof. Daarnaast staat

enz…)
Een Jood zou sommige stukken kunnen
lezen vanuit de Torah, de Talmoed of
de Midrach… terwijl een christen zich
spiritueel zou kunnen voeden door de
rituelen en teksten van de viering te bemediteren vanuit het evangelie.
Tenslotte kan ook een atheïst of agnosticus het spirituele “voedsel” dat hij
kreeg toetsen aan zijn eigen filosofische
overtuigingen.

EEN KATHOLIEKE LEZING VAN DE
INTER-LEVENSBESCHOUWELIJKE
VIERING VAN “LEVENSADEM”

INSPIRERENDE PLAATSEN
Dergelijke vieringen gaan dikwijls door
op plekken die belangrijk zijn voor één
of andere godsdienst zoals tempels, kerken, synagogen, moskeeën, pagodes…
Maar men kan ze ook houden op andere
plaatsen, voor zover ze geschikt zijn om
zich te bezinnen, om een groepsgevoel
te doen ontstaan, om bepaalde rituelen
uit te voeren. Dikwijls zijn het plaatsen
geschikt voor grote groepen (amfitheater, stadion, concertzaal, stadhuis,
feestzaal…), symbolische plaatsen in de
open lucht (stadsplein, rond een bepaald
monument) op de plaats zelf waar een
drama of tragedie is gebeurd (de plaats
van een aanslag, heldendaad, belangrijke gebeurtenis,…), of op een plek in

het over het geloof in God, dan kan ieder
beslissen welke positie hij of zij inneemt
volgens zijn vrijheid en traditie.
De ervaring van dergelijke vieringen
leert ons dat de meeste aanwezigen hier
veel
deugd aan hebben. Ze vinden dat de
teksten, gedachten en gebaren hen
goeddoen en verbindend werken. Velen
getuigen dat de vieringen helpen om de
andere te leren kennen en begrijpen.
Vooroordelen worden afgezwakt, oordelen die ontstaan uit gebrek aan kennis
worden ontkracht. Niemand voelt zich
ingepakt, ieder kan zichzelf blijven en
tegelijk de rijkdom van andere tradities
ontdekken.
Een inter-levensbeschouwelijke viering
kan dus op verschillende manieren “gelezen” worden en die diverse “lezingen”
zijn een verrijking voor elkeen.
Tenslotte heeft een dergelijke viering
nooit de pretentie of de bedoeling om de
vieringen en het geloofsproces eigen aan
elke godsdienst te vervangen. Ze geeft
gewoon een meerwaarde!

Als voorbeeld neem ik de viering van Levensadem op 3 juni 2017 naar aanleiding
van de 30e verjaardag van de vzw, die ik
lees vanuit mijn eigen (katholieke) religieuze traditie.

het elkeen vrij om wat er gebeurt te verbinden met de eigen traditie en overtuiging.
Een moslim kan bijvoorbeeld sommige
elementen van de viering interpreteren
vanuit de bronnen van zijn eigen geloof
(verzen uit de Koran, van de Sunnah ,

Een inter-levensbeschouwelijke viering
gaat inderdaad de verwijzingen naar
de verschillende geloofs- of filosofische
overtuigingen niet uitgommen maar ze
naast elkaar plaatsen, als een echo van
elkaar. Humanistisch gedachtegoed kan
voor elkeen een verrijking zijn en gaat

Vooraf
Ik wil vooraf benadrukken dat de katholieke lezing die ik hier zal geven onvolledig is en partijdig. Partijdig omdat
het om een visie vanuit mijn eigen (katholiek) standpunt gaat en onvolledig
omdat een visie vanuit een ander filosofisch of religieus standpunt mijn eigen
kijk op het gebeuren juist zou verrijken.
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30 JAAR
Een viering in vier momenten.
Eerste vaststelling: de viering bestaat
uit 4 onderdelen: 1. het opbouwen van
de gemeenschap; 2. het delen van het
woord; 3. gave en dankzegging; 4. zending.
Dat lijkt heel erg op de klassieke
structuur die elke katholieke viering en
elk sacrament heeft.
1e moment: het vormen van een vierende gemeenschap
Op onze viering brachten we alle deelnemers aan het feest samen zonder onderscheid van taal, huidskleur, overtuiging
of geschiedenis. Dat gebeurde met het
mooie lied “Levensadem” van Micheline
Philippe, de gedichten “Goeiedag” van
Phil Bosmans en “Gewoon een boom”
van Jacques Lacarrière en tenslotte
een dans voor de boom door Xavier. De
boom was immers het centrale symbool
van de viering. Dat werd gevisualiseerd
door een grote, op een paneel geschilderde boom die in het midden, vóór de
aanwezigen stond.
Elke deelnemer had bij het binnenkomen eerder op de dag een blaadje op een
van zijn takken bevestigd met
daarop een boodschap. Het geheel
symboliseerde het leven dat herboren
wordt, adem krijgt en klaar is om vrucht
te dragen.
2e moment: het delen van het woord
Dit moment begon met stilte die lang-

30 JAAR
zaam werd opgevuld door percussie op
de djembe. Daarop volgde naadloos een
Afrikaans sprookje dat werd verteld én
uitgebeeld met poppen door de spelers
van Compagnie Nedayé.
Het verhaal gaat over een gigantische
vogel die alles op zijn weg opslokt en
zo alles wat leeft vernietigt. Maar dan
verschijnt een klein kind dat het leven
terugbrengt en een nieuwe samenleving
begint, gebaseerd op recht en gerechtigheid. Als christen lees je in dat animistisch verhaal de profetie van Jesaja: “Een
jonge vrouw zal zwanger worden en ze
zal een zoon krijgen.” (Jes.7,14).
Meditatief vioolspel ging vooraf aan een
Arabisch sprookje. Twee heilige teksten
werden voorgelezen: Surat XV,25-29 en
XXXVIII, 70-72 uit de Koran en het Bijbels verhaal van Elia op de berg Horeb
(1Kon. 19,9-12). In deze teksten
ontdekten we dat God adem geeft aan de
hele mensheid. Claire sloot dit moment
af met de zachte tonen van haar fluit.
Alle instrumenten die tijdens deze viering werden bespeeld waren van hout
(gitaar, fluit, viool, djembe). Op de boom
verscheen door het aanbrengen van panelen tijdens de viering geleidelijk aan
het silhouet van een mens. Zijn voeten
en benen wortelden in de grond, zijn
armen waren wijd open en de handen
waren verstrengeld met de takken. De
mens op het hout! Als christen denk je
onmiddellijk aan Christus op het kruis,
met open armen naar de hele wereld
gekeerd.
3e moment: gave en dankzegging
tijdens het 30jarig bestaan van “Levensadem” werd heel veel broederlijkheid
gedeeld door heel veel mensen. De teksten van Phil Bosmans “Mijn broer” en
“Mensenhanden” van Philippe Denis al-

ludeerden hier subtiel op. Vioolspel verdiepte de artistieke waarde van het moment. Verschillende expressievormen
werkten trouwens harmonieus samen in
dienst van het geheel (zang,
instrumentale muziek, beelden,
sprookjes, poppenspel, poëzie..)
Voor een christen doet dankzegging
denken aan “eucharistie”, ook al was er
uiteraard geen eucharistie voorzien in
deze viering.

figuur was blauw) riep voor de katholieke gelovigen het beeld op van een
hostie, het lichaam van Christus. Brood
en Licht, ontsproten uit het lichaam. En
zoals Sint Paulus schrijft, “ ook wij zijn
het lichaam van Christus” (1Kor.12,27).
Na het gedicht van Robert Desnos “Hij
was een boom”, volgde het slotlied dat
klonk als een zending, meegezongen
door heel de groep “ Als je verbonden
bent door je engagement met de eenzame mens, onder zorgen gebukt, BEN
JE ADEM VAN LEVEN”.
Luc Aerens
Professor pastorale pedagogie
(Lumen Vitae, Studium-Grand
Séminaire)
Maître de conférences UCL

Toch was er een echte sfeer van verbondenheid in deze mooie groep.
God werd regelmatig genoemd, met
een diep respect voor wie zich niet
kan voorstellen dat Hij bestaat.
4e moment: zending
Vieren en danken voor 30 jaar
“Levensadem” betekent niet enkel achteromkijken. De toekomst wacht op ons
met haar uitdagingen en alle mensen
die we nog zullen ontmoeten, onthalen
en ondersteunen. Een nieuwe tekst van
Philippe Denis eindigde met de
woorden: “We zullen het leven dansen
aan de overkant van onze nachten. De
vreugde is een zon. Het licht verlicht
onze weg.”
En de deelnemers ontdekten tot hun
verbazing dat het menselijke lichaam
dat was opgebouwd tijdens de viering
veranderde in een grote zon bovenaan.
Deze grote witte schijf (de menselijke

VOOR JE AGENDA:
Dit jaar gaat het feest van
Levensadem door op

ZATERDAG 19 MEI 2018
op de gekende locatie :
Zeecrabbestraat 44, 1180 Ukkel
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N I E U W ( S )
We zijn heel blij dat we jullie de geboorte kunnen aankondigen van een
nieuwe antenne van Levensadem in
Kibungo, Rwanda.

Ze hebben 2 kinderen.
In mei 2017 hadden we gedurende
verschillende avonden aan een tiental koppels van de parochie van de
kathedraal een basisopleiding gegeven
over de beginselen van Levensadem:
ontstaan, geschiedenis, reden van
bestaan, doel en universele betekenis.
Vervolgens hadden we aan de hand
van voorbeelden de manier van werken uiteengezet, welke hulp geboden
wordt in beide takken van Levensadem: hulp aan de zwangere vrouw in
moeilijkheden en de begeleiding na het
verlies van een kind tijdens de zwangerschap.

We hadden al een echtpaar gevraagd
om verantwoordelijk te zijn voor de
werking.
Ze zaten nog volop met de vraag “hoe
gaat dat allemaal gebeuren?” toen ze de
bevestiging kregen van hun roeping:
een jonge vrouw van 23, zwanger, arm
en heel alleen klopte bij hen aan.
Zo werden ze ineens ondergedompeld
in de concrete realiteit van wat het betekent steungezin te zijn, een noodzakelijke leerschool om later zelf andere
steungezinnen te kunnen zoeken.
Etienne en Christine Munyaneza zijn
allebei verpleegkundigen. Christine
is vroedvrouw en diensthoofd van de
dienst neonatologie in het ziekenhuis
van Kibungo. Etienne werkt op de
spoeddienst van hetzelfde hospitaal.

We hadden ook de sociale en spirituele
impact van Levensadem besproken en
de mogelijke positieve invloeden op

I N

A F R I K A !

het gezinsleven. De familie is de eerste
plek waar men in gemeenschap leert leven en is ook een mogelijke leerschool
voor verantwoordelijke menselijke relaties.
De maanden die daarop volgden kregen Etienne en Christine de tijd om
deze vorming te laten “rijpen”, met
aandacht voor hun persoonlijk leven,
werk, hun verschillende engagementen.
Vandaag zijn we heel blij dat zij samen
met een kleine ploeg, bereid zijn de noden
te beluisteren van de toekomstige moeders van Rwanda die om hulp vragen, hen
te onthalen en te ondersteunen en dat ze
dit engagement willen beleven in de geest
van Levensadem.
Tijdens ons laatste verblijf in Rwanda
is Alphonse Mpabanzi, de coördinator
van Levensadem in Goma ons een dag
komen vervoegen om verslag uit te
brengen van de werking in zijn stad in
Congo.
Zo kunnen we het goede nieuws bevestigen van Wivine, van wie we het
verhaal in ons vorig nummer verteld
hebben. Ze is bevallen van een jongetje, is weer opgenomen in haar eigen
familie én er aanvaard samen met haar
zoontje. Wivine is Levensadem-Goma
zeer dankbaar. Ze is letterlijk met haar
kind overgegaan van dood naar leven.
Herinner u hoe zij eerst aan zelfmoord
heeft gedacht en ernstige doodsbedreigingen heeft gekregen, maar uiteindelijk heeft besloten haar zwangerschap
uit te dragen, ondersteund door

Levensadem.
Alphonse heeft ons ook verteld over
zijn projecten voor de 10 komende
maanden: met zijn ploeg wil hij nieuwe
vormingen geven en de werking uitbreiden.
Samen met hem hebben we ook onze
volgende reis naar Goma voorbereid.
We wilden dan de steungezinnen verder opleiden, o.a. de begeleiding van
alleenstaande moeders bij de bevalling.
In België doen de “moeders” van het
steungezin dit regelmatig. Een bijzondere plaats zal ook gegeven worden
aan het ondersteunen van de vrouwen

21

22

AFRIKA

PESCHE

in de gevangenis van Goma, zwangere
vrouwen of vrouwen die zijn opgesloten omdat zij een abortus hebben ondergaan!

OP WEG NAAR PESCHE
Tijdens de voorbije zomervakantie
zijn heel wat gasten gepasseerd in de
twee vakantiewoningen die in Pesche
beschikbaar waren.
Zonder uitzondering waren alle gasten,
soms grote gezinnen, positief over hun
verblijf in “l’ Envie de souffler”.
Even de dagelijkse sleur achter je laten,
een andere omgeving ontdekken. En ja,
het is er sober en eenvoudig, voor sommigen misschien spartaans, zo zonder
TV en internet, maar wat een kans om
als gezin weer dichter bij elkaar te ko-

Elke reis brengen we medicamenten
en hygiënische producten mee voor de
gevangenis.
Ga je op hotel en breng je de kleine
verpakkingen zeep, douchegel en
shampoo mee naar huis, … breng ze
dan naar een van de antennes van
Levensadem. Ze komen van pas!
Die kleine staaltjes gaan gemakkelijk
in de valies en kunnen eerlijk verdeeld
worden in de gevangenis van Goma.
Alvast van harte dank!
Micheline en Jacques

men rond… een gezelschapsspel, een
wandeling in de natuur of gewoon wat
uitrusten tussen de voorbereidingen
voor een gezellige barbecue, terwijl de
kinderen een partijtje voetbal spelen
op het speelterrein…
Alles is er niet perfect en we realiseren
ons wel dat de aanpassingswerken aan
de appartementen die getroffen zijn
geweest door huiszwam enige hinder
veroorzaakt hebben in de andere verblijven. We zullen hier meer op toezien
in de toekomst.
Intussen verruimen we de capaciteit
van l’Envie de Souffler”. Het 3e verblijf “le Nid/ het Nest” is bijna helemaal gerenoveerd en ook de werken
aan het nieuwe grote appartement op
de 1e verdieping (het zal de naam “la
Ruche/ de Bijenkorf ” krijgen) naderen
hun einde.
Vrijwilligers, waaronder koppels en
vaders die door Levensadem geholpen
werden, hebben elkaar afgelost op vele
3e zaterdagen van de maand om alles
weer op te kuisen na de renovatie van
wanden, vloeren en plafonds, om een
nieuw laagje verf te geven, het meubilair + inhoud op te poetsen en weer op
zijn plaats te zetten, de keukens weer
te installeren, graafwerk te doen voor
de vernieuwing van afvoeren enz…
Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben en zo ook meer betrokken zijn geraakt bij het project

“l’ Envie de Souffler”.
Maar het werk is nog niet gedaan…
Daarom is iedereen welkom om ons
gezelschap te houden op de volgende 3e zaterdagen van de maand
en zijn of haar eigen handje toe
te steken. Neem contact op met je
afdeling, dan kunnen we afspreken
om eventueel samen te rijden.
Van in september zijn we ook bezig
met de totale vernieuwing van het dak,
geïsoleerd volgens de huidige normen
en met nieuwe Velux-ramen ter ver-

vanging van de oude dakvenstertjes.
Dit werk wordt uiteraard door professionelen uitgevoerd!
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Voor de betaling van de factuur
van de dakwerken hebben we nog
20.000 € tekort op de totale som
van 132.000 €
Elke gift speciaal hiervoor is zeer welkom. Misschien kent u iemand uit uw
omgeving die wil sponsoren? Wij zijn u
alvast heel dankbaar!
Voor het vakantiecentrum hebben we
een aparte rekening:
BE58 0682 2564 6679.
Wie een fiscaal attest wil kan overschrijven op de bekende rekening van Caritas:
BE14 3100 7989 8683
met de mededeling: 732.107 Levensadem
Pesche.
Wie een gift doet van 250 euro of meer
bieden we met plezier een weekendje
Pesche voor 4 personen aan, buiten de
schoolvakanties. Op die manier kunt u
zelf de locatie ontdekken die u helpt financieren en, wie weet, krijgt u zin om
er eens voor een langere vakantie terug
te komen.
U zult er met open armen onthaald
worden door Marcel en Jeannine Caron die u met plezier de plaats en de
omgeving zullen leren kennen.

“L’Envie de Souffler”
Rue Hamia,3
5660 Pesche
060/344087

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.
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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:

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

Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
info@levensadem.be
Antenne de Bruxelles
et siège social
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
02 772 28 38
info@souffledevie.be
Antenne de Liège
P. et M. VERMOTE
rue de la China 9
4041 Banneux
04 259 64 24
liège@souffledevie.be
Antenne de Wallonie
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

