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LEVENSADEM IN
2017
Wij respecteren uw privacy!
Door de General Data Protection Regulation (GDPR) zijn richtlijnen in
verband met publicaties veranderd.
Vzw Levensadem verstuurt 4 maal per jaar een tijdschrift (2 maal in het
Nederlands, 2 maal in het Frans) met informatie en getuigenissen over
de werking van de vzw.
Uw gegevens (naam, voornaam, adres) worden enkel gebruikt door de
vzw en niet doorgegeven aan derden.
Wenst u het tijdschrift niet meer te ontvangen, of wenst u het tijdschrift
enkel digitaal te ontvangen:
stuur een mailtje naar info@levensadem.be.

In de loop van het 1e trimester houdt
de vzw Levensadem haar jaarlijkse algemene vergadering.
Het is voor ons een gelegenheid om
terug te blikken op het werk dat in het
voorbije jaar gerealiseerd is. We maken
de telling van de nieuwe oproepen die
van zowat overal in België komen en
rangschikken ze volgens hun specifieke kenmerken. Tegelijk zijn er ook
de vroegere oproepen die we blijven
opvolgen. Zo proberen we een objectieve
kijk te krijgen op ons werk.
Elke antenne van Levensadem doet jaarlijks dit telwerk. Zo kunnen we de situaties van onze gezinnen in elke hoek van
het land met elkaar vergelijken, maar
ook evalueren hoe de geest en de specifieke aanpak van Levensadem overal
ten lande beleefd worden. Het geeft ten
slotte ook aanzetten om onze werking
aan te passen in de toekomst.
Wat is dan precies de geest (eigenheid) en de specifieke aanpak van
Levensadem ?
De doelgroep van Levensadem zijn
vrouwen, paren, gezinnen die beroep
doen op ons naar aanleiding van een
zwangerschap die vragen oproept, die
gepaard gaat met specifieke zorgen en
moeilijkheden of die door oorzaken
van diverse aard geëindigd is.
•Levensadem zoekt/biedt hulp aan op
lange termijn aan iedereen en in elke
noodsituatie zonder onderscheid
•Typisch is de familiale geest die vooral
oog heeft voor de menselijke relaties
•Onze hulp sluit niemand uit op het

vlak van cultuur, afkomst, levensbeschouwing, sociale omstandigheden,…
In dit artikel geven we u een samenvatting van deze evaluatie voor het jaar
2017. We hopen u zo een concreter en
gedetailleerder zicht te geven op onze
werking.
In 2017 kregen we over heel België 308
nieuwe oproepen. Dat zijn er een 50-tal
meer dan in 2016. Deze nieuwe oproepen voegen zich bij de grote groep uit
vroegere jaren waarvoor nog steeds
hulp actief is.
De helft van deze oproepen is afkomstig
van mensen met de Belgische nationaliteit. 82% zijn oproepen tijdens een zwangerschap, 18% na het verlies van het kind
(door abortus, miskraam of afbreking om
medische redenen).
VERHOUDING ALLEENSTAANDE
VROUWEN/KOPPELS
Vrouwen met
relatie, maar
die alleen
oproepen
32%

Koppels
26%

Alleenstaande
vrouwen
42%
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De buitenlanders die in België verblijven zijn afkomstig uit 42 verschillende
landen: Albanië, Algerije, Angola,
Brazilië, Burkina Faso, Centraal-Afrikaanse Republiek, China, Congo,
Dominicaanse Republiek, Duitsland,
Ecuador, Ethiopië, Frankrijk, Georgië,
Ghana, Guinée- Bissau, India, Irak, Italië, Ivoorkust, Japan, Joegoslavië, Kameroen, Koerdistan, Kosovo, Macedonië, Marokko, Mauretanië, Nederland,
Nigeria, Oekraïne, Portugal, Roemenië, Rwanda, Senegal, Servië, Somalië, Spanje, Syrië, Tanzania, Turkije,
Yemen.

scheiden. In elk ervan noteren we enkele meer concrete redenen waarom
mensen een beroep op ons doen.
1.Relationele problemen
Ongeveer 8% van de hulpvragers vermelden relationele problemen met hun
naaste familie; 1/4 haalt problemen
met de vader van het kind aan, deze
problemen kunnen leiden tot een definitieve breuk; 1/3 spreekt over een
gevoel van eenzaamheid; ongeveer de
helft van de hulpvragers heeft het over
angstgevoelens.
2.Gezondheid
In 2017 waren 18 gezinnen zwanger
van een kind met handicap of ziekte;
30 zwangere vrouwen leden zelf aan
een lichamelijke aandoening die al
dan niet rechtstreeks verbonden was
met de zwangerschap. 39 vrouwen of
koppels hadden af te rekenen met een
mentaal gezondheidsprobleem. 11 toekomstige ouders vroegen hulp omdat
ze zelf drager zijn van een mentale of
lichamelijke handicap.

Hoe komen deze vrouwen of koppels bij Levensadem terecht?
Dikwijls krijgen we de vraag:
“ Wie verwijst die vrouwen naar jullie?”
We stellen zelf altijd die vraag aan
nieuwe hulpvragers. Op basis van hun
antwoorden bekomen we de gegevens
in onderstaande tabel.
Om welke redenen contacteren
mensen ons?
We kunnen 3 grote categorieën onder-

Lijst van plaatsnamen nieuwe oproepen 2017

Herkomst van de oproepen in %
Sociale dienst (Ziekenhuis, OCMW, GAMS, andere)

37%

Familie of naaste omgeving

24%

Doorverwezen door andere hulpvrager

10%

Nieuwe oproep van iem. die vroeger reeds beroep deed

10%

Kerkelijk vertegenwoordiger

5%

Internet

5%

Medisch korps (gynaecoloog, huisarts)

3%

Tolk

2%

Onbekend

2%

Eucharistie "geboren in de eeuwigheid"

2%

Kent Levensadem al lang
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1%

Alsemberg
Amay
Angleur
Antwerpen
Aywaille
Baasrode
Banneux
Bastogne
Beauraing
Berlaar
Bierset
Boom
Bouvignes-sur-Meuse
Braine-l'Alleud
Brecht
Bressoux
Bruxelles agglomération
Charleroi
Chênée
Comblain-au-pont
Cras-Avernas
Deurne
Dinant
Dison
Eghezée
Flemalle
Fléron
Fraipont

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Gosselies
Gouvy
Gozée
Grez-Doiceau
Grivegnée
Gullegem
Halle
Hamont
Hannut
Herstal
Hoegaarden
Hotton
Houthalen
Huy
Jahlay
Jambes
Kalken
Lasne
Le Roeulx
Leuze
Liège
Limal
Louvain-la-Neuve
Mechelen
Mons
Montignies-sur-Sambre

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Mortsel
Namur
Neerharen
Nivelles
Ottignies
Ougrée
Pepinster
Pesche
Poulseur
Remouchamps
Rixensart
Saint-Nicolas
Saint-Servais
Seraing
Soignies
Stavelot
Tervueren
Theux
Thuin
Tournai
Tubize
Verviers
Villers-le Bouillet
Vottem
Wavre
Wezembeek-Oppem
Wondelgem
Zandvliet

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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3.Armoede
Van de 308 nieuwe oproepen uit 2017
heeft 1/3 te maken met armoedeproblematiek. 18% van de hulpvragers zijn mensen zonder papieren, eventueel in een
procedure van regularisatie; 17% heeft
geen vaste en/of officiële verblijfplaats;
44% heeft grote materiële en financiële
problemen.
We vinden het belangrijk te benadrukken dat, in tegenstelling tot wat
men zou kunnen denken, armoede niet
het belangrijkste motief is waarom
mensen kiezen voor abortus.
Welke hulp heeft Levensadem in
2017 geboden?
•56 gezinnen zijn in contact gebracht
met een steungezin
•19 vrouwen die voor het eerst moeder werden, hebben een vrijwilliger van
Levensadem gevraagd om hen te helpen
bij de voorbereiding op de bevalling.
Deze vrijwilligers nemen de tijd om hun
vragen te beantwoorden, hun angstgevoelens -ook van de toekomstige vaders,
te verlichten en hen voor te bereiden op
het concrete gebeuren van de bevalling.
•23 vrouwen en/of koppels hebben een
Emmaüsweg gevolgd
•56 703 km hebben de verantwoordelijken van de diverse antennes in de
wielen voor contacten met hulpvragers
en met onze eigen vrijwilligers, om zo
de gevraagde hulp van dichtbij te kunnen coördineren.
•een 20-tal gezinnen werd geholpen in
de zoektocht naar een woning;
•64 gezinnen hebben meubels gekregen;

•220 pakketten met babyuitzet werden
uitgedeeld;
•meer dan 800 kledingpakketten werden bezorgd;
•meer dan 180 000 € werd besteed aan
diverse posten die te maken hebben
met de directe hulp aan gezinnen.
Dank zij vrijwilligers die in contact
staan met de gezinnen van Levensadem is er extra concrete hulp verleend

bovenop de steun van steungezinnen
en de hulp van andere organisaties
waarmee we samenwerken.
Het gaat hier om: babysitting, kleine
reparaties in de woning, lessen Nederlands en/of Frans, vertaalwerk, hulp
bij verhuizingen, tijdelijke opvang van
kinderen in huis, prenatale kine, medische zorg, vervoer van personen, gerief
en kledingpakketten, voorbereiding
op de bevalling, hulp bij boodschappen, administratieve hulp, juridisch,
sociaal, psychologisch, financieel advies,…
Onder die vrijwilligers
zijn er die hun diensten gratis verlenen
vanuit hun beroepskwalificaties, anderen
stellen gewoon hun
tijd ter beschikking.
Daarnaast zijn er nog
de vrijwilligers die
meer op de achtergrond werken: voor het
selecteren en sorteren
van kleding, voor het
verzendklaar maken
van het tijdschrift,
voor het verspreiden
van publiciteit, om
goederen en giften in
te zamelen, voor de
boekhouding, om een
handje te helpen in
Pesche,…
Levensadem werkt
ook samen met vele
andere organisaties,
zoals vzw La ronde
joyeuse uit Ronse , vzw
Accompagner , vzw
Sans logis, de Voedselbanken, het Berre-

fonds, Bubbels en Babbels, “ça vaut pas
l’ coup”, Cap migrant, Cherut, COALA,
pre- en postnatale consultaties van
Kind en Gezin en ONE,
COZAPO, CPAS en OCMW’s, geefwinkels, Emmanuel-ZVZK, Hu-bu, sociale
kruideniers, “Er is hulp”, Famifed,
Fedasil, Invest in me, Jeugddorp Bonheiden, Les petits riens, opvanghuis
“Chêne de Mambré” uit Doornik, “Met
lege handen”, Wereld Missiehulp,
Missionnaires de la Charité, NASCI,
Oxfam, “Parrainer un enfant”, Sociale
diensten van diverse ziekenhuizen, St.
Vincent de Paul, Welzijnsschakels…
Wist u trouwens dat verscheidene
moeders van Levensadem in een
later stadium zelf ook vrijwilligers
worden? Er zijn trouwens ook papa’s die de hand aan de ploeg slaan.
Laat dit artikel met al zijn cijfers en
opsommingen ook een teken zijn van
onze hartelijke dank aan al die mensen
die op een of andere manier bijdragen
aan de werking van Levensadem. En laten we daarbij vooral ook de ontelbare
bidders niet vergeten.

Levensadem,

de frontpagina’s van de kranten
haal je niet,
maar je passeert door deuren
en ramen.
Je brengt ons vergeten overledenen in herinnering.
Je verlicht de harten.
Je brengt adem aan wie ten einde
adem is.
Je brengt weer leven
waar men je niet verwachtte.

Je bent…

Jacques en Micheline Philippe
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FEEST LEVENSADEM 2018 : MET WOORDEN…
Het was weer een mooie dag, de zaterdag vóór Pinksteren: sinds mensenheugenis de afspraak voor het feest
van Levensadem. Al was de opkomst
wat minder (onze islamitische broers
en zusters waren immers in volle ramadan), de sfeer was er niet minder om.
Al van bij het binnenkomen stonden
tafeltjes uitnodigend klaar om … te
spelen. Het thema van de dag was “met
woorden” en dat uitte zich al direct in
een uitnodiging om diverse woordspelletjes te spelen, zoals Scrabble, Galgje,
Tik Tak Boem en nog veel meer. Het
was een succes. Vooral Tik Tak boem
zorgde voor een uitgelaten sfeer. Intussen kreeg ieder die binnenkwam
de kans om op een groot rooster een
reuze-kruiswoordpuzzel uit te breiden
met een woord dat op een of andere
manier verband houdt met le Souffle
de Vie – Levensadem. Naarmate de dag
vorderde kwam het blad helemaal vol.

De namiddag begon met een groepsspel
“ambassadeur”, alom gekend en op het
eerste gezicht weinig origineel, maar
we hebben ons geweldig geämuseerd
en er werd door de verschillende teams

hardnekkig gestreden om de overwinning.

Daarna werd het tijd voor een rustiger
programmaonderdeel. Terwijl de kinderen zich verder vermaakten met balspelen en op de springkastelen konden de
ouderen luisteren naar enkele sprekende
getuigenissen. Ze hadden alle te maken
met “woorden”, soms lang verzwegen
woorden, soms verlossende woorden,
dragers van de zo dikwijls moeizame
communicatie tussen mensen. Eén getuigenis ging zelfs, over de betekenisvolle stiltes tussen woorden. Hieronder
kun je al het getuigenis van Sonnie lezen
dat ging over de vreugde een nieuwe taal
te leren kennen en te leren spreken.
Tussen de getuigenissen door werden
we vergast op enkele zelf geschreven en
zelf uitgevoerde liederen van Christine
Gelvers. Toepasselijk en aangrijpend.
Tijd voor verrassingen! Er was aangekondigd dat “de bib levend zou worden”. In de gymzaal hadden we een hele
bibliotheek uitgestald met boeken die
Levensadem het voorbije jaar gekregen
had van welwillende schenkers. Er was
voor elk wat wils. Vrijwilligers namen
plaats in alle hoeken van de zaal om
verhalen voor te lezen aan groepjes
kinderen of te vertellen over hun per-

soonlijke leeservaringen. Op het einde
mocht iedereen naar believen snuisteren in de boeken en… ze mee naar huis
nemen. We hopen dat ze daar nog lang
voor menig ontspannend uurtje leesgenot zullen zorgen.
Na het klassieke vieruurtje met de
eigengemaakte fruitsla was het tijd
voor de inter-levensbeschouwelijke
viering. Zoals vorig jaar had Luc Arens
weer een zinvolle viering samengesteld
rond het thema woorden. Diverse teksten, afgewisseld met muzikale intermezzo’s werden afgesloten met een
indringend verhaal uit de Perzische
sprookjesschat: de parabel van de olifant. Het werd levendig gebracht door
theatergroep Catecado.

nie dat ze bracht op het feest van
19 mei 2018
Mijn naam is Sonnie. Ik kom uit Liberia,
mijn land dat ik ontvlucht ben omwille
van de burgeroorlog daar. Ik ben nu al
bijna 25 jaar in België.
Dat ik ooit Nederlands zou kunnen
verstaan, laat staan lezen en spreken,
had ik nooit kunnen denken.
De eerste keer dat ik deze taal hoorde,
was in de gemeenschap van Madou in St.
Joost-ten-Node. Ik dacht bij mezelf dat
een vreemdeling (zeker uit Afrika) nooit
deze taal zou kunnen spreken. Het klonk
me heel vreemd en onduidelijk in de oren.
Maar dat kon me niet veel schelen, want
ik was toch niet van plan deze taal ooit te
leren. Per slot van rekening spreekt men
ook nog Frans in België.
Behalve Engels, waren Frans en Duits de
enige vreemde talen waar ik een beetje
mee vertrouwd was, omdat we die op
school te leren kregen.
Zoals jullie wel kunnen vermoeden, verliep mijn visum na een tijd en ik werd een
immigrant zonder papieren, ook wel illegaal genoemd. In die situatie kon ik niets
doen van opleiding of werk (tenzij af en
toe wat zwartwerk).

Woorden die zich samenvoegen tot een
boodschap…, ze hebben hun rijkdom,
maar ook hun armoede, je moet ze wikken en wegen, je kunt steeds dieper in
hun vaak rijke betekenis doordringen, je
kunt de bal al eens misslaan, misverstanden zijn mogelijk, maar woorden: ze zijn
onmisbaar om de verbondenheid tussen
mensen te versterken.
Hier volgt het getuigenis van Son-

De TV werd echt mijn vriend, aangezien
ik geen uitgaanstype ben. Ik keek enkel
naar Engelstalige programma’s, de enige
taal die ik voor 100% begrijp.
Maar het Nederlands achtervolgde me.
Er bestaat namelijk zoiets als ONDERTITELING van hun programma’s, ook
van de Engelstalige programma’s. Ik werd
nieuwsgierig, gefascineerd en geïnteresseerd en door naar Engels te luisteren
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en intussen Nederlandse ondertitels te
lezen, pikte ik enkele Nederlandse woorden op.
Het is nog steeds iets dat ik apprecieer
bij de Vlamingen: ze ondertitelen elk anderstalig programma dat ze uitzenden.
Na een zekere tijd werd ik … zwanger.
De dokter die ik toen bezocht bracht me
in contact met Levensadem en dat was in
Vlaanderen.
Veva en Jo Verbeiren-Desopper, die ik nu
nog altijd met veel affectie mama en papa
noem, boden me in die moeilijke situatie
onderdak aan.
Het was niet gemakkelijk om met hun
kinderen te communiceren, omdat ze enkel Nederlands spraken. Maar Jo en Veva
vonden iemand voor me die me als vrijwilliger Nederlandse lessen wou geven.
Als ik nu hier voor u sta en u toespreek in
het Nederlands, dan is dat te danken aan
de gastvrijheid van Jo en Veva en aan de
allereerste lessen die die vrijwilliger,- ik
herinner me nog dat zijn voornaam Frans
was (!)- me toen gegeven heeft. Zij hebben
er tijd, energie en middelen in gestoken
om mij die mooie taal, die Nederlands is,
te schenken. En ik ben echt trots dat ook
mijn 3 kinderen nu die taal spreken.
Jo en Veva geloofden in me. Het onmogelijke maakten ze mogelijk voor me en ik
vind het een eer voor
mij dat ik hen heb
mogen
ontmoeten
en dat ik geleerd heb
hun taal, het Nederlands, te begrijpen en
te spreken (of toch een
soort van …)
Dank je

ALS JE WORDT
WIE JE BENT…
Benjamin en ik zijn getrouwd in september 2007 en we mogen wel zeggen
dat het leven ons heel snel kinderen
cadeau heeft gedaan…; eerst 2 jongetjes, Victor en Camille en daarna
een meisje, Blanche.
Toen we in september 2014 in Maastricht arriveerden na 2 jaar in Barcelona gewoond te hebben, ontdekten
we met vreugde dat ons gezin nogmaals zou uitbreiden in juni. We waren in de zevende hemel.
De zwangerschap verloopt midden de drukte van een nieuw leven,
een nieuwe job, een nieuw land, een
nieuwe taal voor onze kinderen. Ik
heb de Nederlandse levensstijl aangenomen en breng onze drie oudsten
elke dag naar school met de bakfiets,
een type dat tot 4 kinderen kan vervoeren, goed beschermd onder een
plastic zeil, terwijl baby veilig in mijn
buik meereist.

gaan naar een afspraak waar we zullen spreken over thuis bevallen, een
droom van mij!! In Nederland gebeurt
dit courant. Mijn bevallingen duren
altijd lang en nu zie ik de kans om
de last daarvan te compenseren met
het geluk te kunnen bevallen in mijn
familiale cocon.
Vanaf de eerste maand van mijn
zwangerschap heb ik er hem al over
aangesproken, ballonnetjes opgelaten
en nu voel ik dat deze afspraak beslissend is… hij gaat toegeven, ja zeggen (in gedachten
laat ik de champagnekurk
al
knallen!)

Daar blijkt dat ons kleintje maar
1,400 kg weegt … Een lengte-gewichtcurve die zo laag is dat men me meteen aankondigt dat ik ga opgenomen
worden, dat onze baby in nood is en
dat hij moet geboren worden binnen
de komende dagen. Een schok,… maar
we proberen kalm te blijven; als koppel blijven we optimistisch!
De volgende dag bel ik Levensadem.
Ik heb via mijn moeder al lang een
band met hen. Als kind ging ik namelijk met haar mee naar de feesten van
Levensadem, ik
zag er moeders
getuigen; ik
herinner me ook
nog dat ik ben
gaan helpen om
kleren te sorteren. Enkele kinderen van de familie
Philippe zijn nog
bij ons op vakantie geweest…

«Als je wordt
wie je bent,
zal je de wereld in vuur
en vlam zetten.»

Al vrij snel merk ik een verschil op
tussen deze zwangerschap en de vorige: de baby beweegt maar weinig en
ik heb maar een klein zwangerschapsbuikje, waar ik vroeger eerder van het
olifantentype was. Mijn vroedvrouw
weet het antwoord: “ Dat is normaal
omdat je zo in beslag genomen bent
door je andere kleine kinderen.”

Op het einde van
de echografie horen we: “Mevrouw,
meneer,
jullie
gaan een flinke
baby hebben van
3 kilo, begin juli”.
Ik herinner haar
eraan dat ik uitgerekend ben voor
begin juni.
Ik zie direct een
zekere onrust in
haar blik en ze komt er toe te zeggen
dat de baby totaal niet bewogen heeft
tijdens de echografie.

In de zevende maand laat mijn man
zich door mij overhalen om mee te

Wij naar de spoedeisende zorg voor
een meer doorgedreven echografie…

Toen ik leidster
was bij de gidsen werd ons bij
het begin van een
kamp een moeder
toevertrouwd om voor haar te bidden.
Het was voor de adolescenten een
kans om te bidden voor moeders die
soms grote problemen doormaakten
rond de geboorte van hun kind: een
geweldige les!

J.P. II
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Vandaag kan ik met overtuiging zeggen dat mijn moeder me, en wel via Levensadem, de schoonheid van elk menselijk leven, hoe het ook is, heeft laten
inzien en dat, toen ik zelf nog een kind
was: een onschatbaar geschenk is dat
geweest.
Bij Levensadem vroeg ik dus om gebed en om hulp om snel kleertjes te
vinden voor mijn kleintje. Ze beluisterden me, onthaalden me, beurden
me meteen op.

GETUIGENIS
niet te kreuken.
We vertrouwen Louis toe aan de H.
Maagd, mijn tranen stromen van de
emotie,… ik vind geen woorden om
mijn gevoel te beschrijven. Ik herinner me nog wat mijn vader zei: “ Dit
is echt de mooiste doop die we al gehad hebben.” (Louis is nochtans al
hun 12e kleinkind).

lus II die Benjamin en mij ook erg
aanspreekt.
Dikwijls fluister ik dit zinnetje in het
oor van onze Louis: “ Mijn kleintje,
word wat je moet zijn en je zult zien
dat je de wereld in vuur en vlam zet.”
De zomer gaat voorbij en ik begin
al serieus aan een lijstje te werken

Uiteindelijk is ons zoontje tegen alle
verwachtingen in toch nog een maand
later geboren, via een keizersnede en
na een maand hospitalisatie.

Eind augustus, begin september
hebben we de ene afspraak na de
andere. Ik word niet ernstig genomen door de dokters… mijn kind is nu
eenmaal een prematuurtje. “Het is je
vierde, hij neemt zijn tijd; je moet je
niet ongerust maken”, zegt men.
Terzelfdertijd krijg ik van mijn man
2 goudklompjes die ik als schatten in
mijn hart bewaar.
Het eerste: hij neemt Louis in zijn
armen en zegt: “Weet je, ik zou je dat
eigenlijk niet moeten zeggen, maar
ik vind dat we ons werk heel goed
gedaan hebben met deze kleine; hij is
echt heel knap!” Bij mezelf dacht ik:
“Maar ziet hij dan niets?”

Louis werd geboren op 8 mei 2015.
Een feestdag voor een sublieme,
ontroerende geboorte waar we zo
hadden naar uitgekeken.

Het tweede: ik heb het met hem over
het moeilijke rouwen dat ik ondervind
omwille van dit moederschap dat zo
anders is. Hij antwoordt: “Weet je, ik
heb het je nooit gezegd maar ik geloof
dat ik …, dat wij geroepen zijn om op
een dag een kind met een beperking
op te nemen in ons gezin.”

Zijn broers en zus komen hem vertroetelen, ze omringen hem met tederheid
en liefde om zijn 3,5 weken op neonatologie door te komen.
Uiteindelijk komt Louis naar huis.
Elk klein stapje vooruit, elke toename
van gewicht is een reden om feest te
vieren. We geven een feestje om al
wie voor hem heeft gezorgd te bedanken. We hebben nogal geaperitiefd die
periode tot grote vreugde van onze
oudsten!
In juli 2015 wordt onze kleine jongen
gedoopt in de Onze Lieve Vouw basiliek van Maastricht, de oudste kerk
van Nederland. Het is een geweldig
feest; onder een stralende zon gaan
we te voet van huis, passeren de stenen brug over de Maas in een vrolijke
bende van neefjes en familie terwijl
de peter fier het lange doopkleed hoog
in de lucht houdt om het toch maar

jezelf voor mij?”

Ik antwoord hem vol pijn: “Je wil het
niet zien, maar dat kind maakt al
deel uit van ons gezin”. Louis is dan 5
maand oud.

In mijn moederhart weet ik echter al
dat de weg van dit kind anders zal
zijn.Op zijn geboortekaart stond:
“Word wie je moet zijn en je zal de
wereld in vuur en vlam zetten.”, een
geliefde uitspraak van Johannes Pau-

van alles wat anders is aan onze
kleinste… bepaalde fysieke details,
een baby die niet huilt, die zich niet
laat voeden aan de borst, hoe hard
ik me ook inspan… ik schrijf alles
plichtsbewust op met een knoop in
mijn maag. Ik fluister hem in het
oor: “ Wat verstop je daar binnen in

Bedankt, mijn lieve Benjamin, dat je
met je vaderlijke blik vanaf de eerste
dag zo hebt gehouden van onze Louis:
jij maakte het voor me mogelijk om
de wachttijd van 9 maand voor de
diagnose met meer sereniteit en meer
vrede door te maken.
In september 2015 wordt Louis nonstop ziek met zware longproblemen
die ons snel boven het hoofd groeien.
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De ene na de andere hospitalisatie
volgt. In december moeten we hem
zelfs naar intensieve zorgen brengen.
Tegen alle verwachtingen in, wordt
na hardnekkig aandringen van mijn
kant een bloedafname gedaan voor
genetisch onderzoek. Het resultaat
zal binnen zijn op 24 december…; een
teken?
In gedachten vink ik aan wat ik bereid ben te accepteren: fysiek een
beetje speciaal? OK. Een rolstoel?
OK. Dwerggroei? OK. Ik maak een
lijst, bereid me voor, bereid mijn hart
voor… Toch is er iets dat me ongerust
maakt:
“Maak aub dat mijn gezin
overeind blijft, maak aub dat alles
niet uiteenspat!...” We hebben nog
andere kinderen,… hoe gaan zij reageren?
Omringd door 3 dokters vernemen
we uiteindelijk eind januari dat onze
Louis een genetische afwijking heeft,
een anomalie op een van de chromosomen. 1 op 100000 kinderen wordt sporadisch met zo een uiterst zeldzame
genetische ziekte geboren ook wel een
weesziekte genoemd. Ik herinner me
de rust en de kalmte die heersten in
die kamer. Ik herinner me dat Benjamin de dokters bedankte. Maar ik, ik
wist het allang in mijn hart.
Ik dacht dat mijn man zou instorten
toen we spraken over de toekomst en
men hem antwoordde dat onze zoon
nooit naar een reguliere school zou
gaan… Maar hij bleef rechtop en hield
me stevig bij de hand. Toen we buitengingen heeft hij me ontspannen
in zijn armen genomen en gezegd:
“Je moet je wel opgelucht voelen, nu..

In welk vakje hij past, och dat is niet
belangrijk. Het is ons kind, de vrucht
van onze liefde. Hij leert ons om in
waarheid lief te hebben, om nog beter
lief te hebben”.
We zijn nu 2018 en we kunnen zeggen
dat de komst van Louis ons leven en
ons hart verdraaid dooreen geschud
heeft.
Louis moet nog altijd vaak opgenomen worden in het ziekenhuis; sinds
zijn geboorte heeft hij zowat de helft
van zijn leven in het ziekenhuis doorgebracht voor kortere of langere tijd,
vooral omwille van longproblemen.
In de ogen van de wereld heeft hij op
alle vlakken achterstand: motorisch,
verstandelijk, groei,… maar er is een
domein waarop hij eerder voorsprong
heeft: het domein van het hart.

onze andere “deugnieten” een
belangrijke plaats te laten, een
plaats voor elk van hen apart; er is
een reëel tijdsgebrek maar ook een
enorme behoefte om vastgehaakt
te blijven aan de vreugdevolle
zachtheid die nooit van Louis’
gezichtje wijkt.”

In onze prestatiemaatschappij zal jij
niet veel prijzen binnenrijven, maar
we nodigen iedereen uit die je wil
ontmoeten op menselijk vlak, want
ik, je mama kan het zeggen: je maakt
iedereen gelukkig en blij!
Je grote kwetsbaarheid heeft mij
meer mens gemaakt: vechten als een
wolvin voor jou en voor je broers en
zus, en wenen in het binnenste van
mijn hart, zo dikwijls, wanneer ik
jou zie lijden; sterk zijn, 10 keer per
nacht opstaan en instorten omdat ik
er niet meer toe kom mijn boodschappen te doen; bijna breken aan de telefoon met een vriendin terwijl ik mijn
kinderen in mijn armen hou en hun
zeg dat alles goed komt… Sterk zijn,
ja, en tegelijk kwetsbaar.

In 2016 schreef ik aan een vriendin:

"Louis doet me een ongelooflijke
wereld ontdekken. Aan zijn zijde
begin ik stilaan te begrijpen wat
overgave betekent... uiteindelijk
zo gecompliceerd, aangezien we
meester willen zijn over ons leven
(en daardoor dikwijls vergeten wie
DE meester is). Ik sputter nog
vaak tegen, ik vloek, ik beklaag me
over de slaap die ik mis. (Louis
heeft meer dan 2 jaar bij ons in de
kamer geslapen, aan de monitor;
soms werd hij tot 10 keer per nacht
wakker).
Eijn anders zijn doet me wortelen
in de realiteit, ook in de schoonheid en de complexiteit van het
menselijk lichaam, dat zo ongelooflijke juweel, op goddelijke wijze
geschapen.
Het meest ingewikkelde is mijn
inspanningen doseren om ook aan

verbogen door het leven, we bedanken
jou omdat je je vreugde en je vrede in
ons gezin binnenbrengt.

Ik mag het in alle eenvoud zeggen:
zonder het gebed, zonder de actieve
en liefdevolle aanwezigheid van onze
ouders en onze familie, zonder de
inspanningen van de dokters en de
zachtheid van de verpleegkundigen,
zonder de telefoontjes, WhatsAppjes
en vriendschapsbetuigingen, zo kostbaar, waren we misschien weggezakt,
verdronken. We zijn al deze mensen
immens erkentelijk!
Mijn lieve Louis, je bent intussen
bijna 3 jaar, ons jongetje, een beetje

Zonder Louis zou mijn leven niet
hetzelfde zijn… hij maakt van mij
een vrouw die geankerd is in de
reële wereld, een wereld waarin
het lijden zijn plaats heeft, maar
waarin ook de VREUGDE grenzeloze wortels heeft.
Tot mijn man wil ik dit nog zeggen:
dank je dat je van Louis houdt voor
wat hij is; dank je dat je op koers gebleven bent, dat je ons gezin gedragen
hebt…
Help me om altijd aan die vreugde die
vandaag in me woont terug te denken
wanneer ik Louis zal zien op de dagen
waarop zijn “buiten-gewone” kant
meer zal gaan wegen.
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JE BENT VAN
MIJ EN IK HOU
VAN JE
“Wees niet bang; je bent kostbaar in mijn
ogen; je bent van mij en ik houd van je”
(Jes. 43,3-4).

Aan Victor, Camille, Blanche en Georges (die een maand geleden ons gezin is
komen vervoegen) wil ik zeggen dat we van hen houden, dat ze moedig geweest
zijn en dat ik, dat wij fier op hen zijn. Ik wens dat ze zich laten grijpen door de
zachtheid en de vreugde van hun kleine “andere” broer. Alles komt goed!
Aan onze familie en vrienden: bedankt voor jullie kostbare steun; we zullen jullie
nog nodig hebben. En aan degenen die zich nog wat op de achtergrond houden,
kom bij ons; kom tijd doorbrengen met onze zoon, kom hem omhelzen, kom hem
ontmoeten.
Aan al de lezers van Levensadem: zelfs een leven dat een beetje verwrongen is en
buiten de normen valt, maakt van mij een buitengewoon verwende mama… ik beleef de beperking van onze zoon met een onbeschrijflijke vreugde: dat is mogelijk!
De toekomst is nog verre van uitgetekend, maar we gaan vooruit stap voor stap!
Victor zou zeggen: “Aan de buitenkant zijn we allemaal anders… maar
binnenin hebben we allemaal eenzelfde hart dat wil bemind worden.”
We houden heel veel van je, verdraaide kleine Louis! Lang moge je leven!
Je mama
Florence Givelet- de Lespinay

Is er iets dat God vandaag niet zou doen
voor mij nadat Hij al alles volbracht
heeft? Me te hulp komen is niet moeilijk voor Hem: Hij heeft in het verleden
al zoveel meer gedaan, waarom zou Hij
het dan niet opnieuw voor me doen?
Een onverwachte gebeurtenis heeft
letterlijk mijn kijk op de dingen veranderd, op de wereld, en ook op God, zozeer dat het me een stoutmoedig geloof
heeft geschonken.
Alles is begonnen op een morgen in juli
2012, toen ik ontdekte dat ik zwanger
was. Die eerste zwangerschap had me
blij moeten maken, maar het was eerder een nachtmerrie.
Waarom? Eenvoudigweg omwille van
de omstandigheden waaronder de
conceptie had plaatsgevonden. Opeenvolgende teleurstellingen in de liefde
en opstandigheid tegenover God hadden mij tot een losbandig leven gebracht.
Dat moederschapsproject was niet
voorzien in mijn “timing” en was evenmin de vrucht van een huwelijksverbintenis.
Hoewel ik in de bloei van mijn leven
was, accepteerde ik noch de aanwezigheid noch de groei ervan in mijn
lichaam.
Die realiteit was te hard voor mij om
te beleven. Om te overleven kon ik niet

anders dan het te verbergen.
Maar al heel gauw staken allerlei
vragen de kop op:
Wat moest ik doen met dat kind?
Houden?
Me ervan ontdoen en hoe dan wel?
Met wie kon ik erover spreken?
Wie zou me steunen tijdens die
zwangerschap waar ik niet op
voorbereid was? Wat zouden mijn
ouders ervan denken?
Zouden ze nog evenveel van me houden of had ik al hun verwachtingen
over mij de kop ingedrukt?
Wat zou de buitenwereld van me
denken?
Kortom, ik zat diep in de knoei en was
ongelukkig,
vooral omdat ik niet
de minste steun kreeg
van de vader van het
kind dat ik verwachtte.
Hij had immers nog
een andere vrouw in
het vizier en dat ondermijnde mijn gevoel
van eigenwaarde en
riep vroegere kwetsuren van verlating
in herinnering. Ik was
totaal uit evenwicht,
zowel door mijn angst
om
alleenstaande
moeder te worden als
door de gruwel abortus te plegen. Maar ik moest iets doen.
Dezelfde dag nog heb ik contact genomen met een Centrum voor Familie-
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planning om informatie te krijgen over
abortus. Hoewel ik gewoonlijk extravert ben, ervaarde ik nu een grote eenzaamheid.
Die ellendige situatie bezorgde me
schuldgevoelens en ik plooide op
mezelf terug. Ik was ervan overtuigd
dat ik op de bodem zat, ik dacht niets
meer waard te zijn in deze wereld en ik
wou er een eind aan maken.
Na de middag heb ik het nieuws verteld
aan Kay, een vriendin van me. Erover
praten gaf me tijdelijk verlichting. Ze
heeft welwillend geluisterd, met respect en meevoelen. Bovendien heeft ze
zich mijn lichamelijk en mentaal welzijn aangetrokken. Ze is zelfs met me
meegegaan op mijn afspraken zonder
mijn beslissing te beïnvloeden.
Na enkele nachten van gepieker, leek
abortus me de meest voor de hand liggende oplossing. Ik dacht ook dat die
daad geen gevolgen zou hebben en dat
ik er de rest van mijn leven geen last
zou van hebben.
Tevoren was mijn leven altijd tot in
de puntjes georganiseerd geweest en
gestoeld op prestatiedrang.“Slagen
in het leven” was belangrijker voor
mij dan leven volgens de wil van God.
Maar 8 weken lang een nieuw leven in
me dragen heeft ontegensprekelijk die
zienswijze veranderd.
Ik ging zo erg gebukt onder de last die
op me woog, dat alles zo snel mogelijk
moest gebeuren; ik wou zo vlug mogelijk mijn olympische vorm terugvinden.
Op de dag van de ingreep bereidde mijn
vriendin me met haar oordeelkundige
raadgevingen voor op de post abortusfase en ze heeft gebeden: “ Heer, vergeef mijn zuster voor het kwaad dat ze
op het punt staat U aan te doen, vergeet
niet dat ze van U houdt en beroof haar
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niet van uw eeuwig leven…” Ik was ge-

raakt door de kracht van haar woorden
en voor de eerste keer keek ik tijdens
de echografie naar het scherm en heb
ik mijn kind gezien, helemaal ineengedoken. Ik heb dat moment gebruikt
om afscheid te nemen en om vergeving te vragen omdat ik hem niet kon
onthalen. Ik heb hem beloofd gezond
te leven en van hem te houden tot ons
weerzien in God. De ingreep is zonder
lichamelijke pijn voorbijgegaan maar
werd gevolgd door langdurige emotionele kwellingen.
Bij elk ontwaken kwamen dezelfde
vragen terug: waarom was ik zo laag
gevallen? Waarom voelde ik me niet
beter dan vóór de zwangerschapsafbreking? Zou ik het nog waard zijn bemind te worden?
Had ik nog recht op geluk, op een huwelijk, zou ik op een dag moeder kunnen
zijn nadat ik de daad had gesteld die ik
het meest afkeurde?
De depressie sloop mijn leven binnen:
elke avond huilde ik en gedachten aan
zelfdoding overvielen me. Ik was zo
verloren dat ik geen enkel middel kon
bedenken om weer recht te krabbelen
en de helling op te klimmen.
Nochtans had ik aan de vooravond van
de ingreep gebeld met de Brusselse antenne van Levensadem. Toen had ik de
uitgestoken hand van God ervaren. Ik

had aan Charles Frey gevraagd te bidden voor wat ik op het punt stond te
doen. Ik had hem niet verteld wat ik
van plan was, maar de H. Geest heeft
al snel een eerste ontmoeting geregeld.
Op 10 augustus 2012 hebben Ghislaine
en Charles me de eerste keer ontvangen
als een lid van hun familie, hoewel ze
niets van mij wisten. Wie was ik om zo
behandeld te worden? Ik had in mijn
hart het woord van de honderdman:
“Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot
mij komt, maar spreek en ik zal gezond
worden.”
Ze hebben lang naar me geluisterd en
meegevoeld met mijn pijn. Daarna
hebben we besloten samen een Emmaüsweg te doen. Het werd een
rotsachtig parcours, bezaaid met emoties, maar o zo noodzakelijk voor mijn
heropbouw. Ik ben tot het besef gekomen dat de fundamenten van mijn
bestaan gebaseerd waren op valse
geloofsovertuigingen,
dat
mijn
geluk ijdel
was en mijn
relatie met
God lauw. Ik
apprecieerde
niet elk moment in mijn
leven als een
kostbaar
geschenk
van God en
ik
leefde
op automatische piloot.
Onder
het
welwillend
oog van God
heb ik mijn
abortus herbeleefd, het

24e hoofdstuk van Lucas volgend.
Na het delen, zat ik met mijn armoede
voor het H. Sacrament en kreeg ik een
Bijbelwoord om rond te mediteren. De
tussentijd tussen elke ontmoeting was
een periode van spirituele strijd. Tussen de herontdekking van Gods liefde
en mijn verlangen om vergeving te ontvangen, kwamen mijn oude gewoontes
(trots, angst, prestatiedrang, verleiding, stress,…) weer aan de oppervlakte. En toch heeft de Emmaüsweg
mijn manier van denken veranderd, me
bevrijd en me hersteld in mijn waardigheid van kind van God.
Voortaan “zijn al die oude dingen
voorbij, want ik ben een nieuwe schepping van God” (2 Kor. 5,17) en ik heb
waarde in Gods ogen. Hij is me nooit
vergeten zelfs in die mate dat Hij zijn
verbond en belofte van zegening voor mij
hersteld heeft. Dat geeft me een immense
vreugde.
Vandaag ben
ik zeker van
zijn aanwezigheid en
ervan overtuigd dat Hij
me kan
overstelpen
met
een
liefde zoals
geen enkel
mens
op
aarde
me
kan geven.
Die overtuiging houdt
me
tegen
om weer in
depressie en
zelfhaat te
vervallen.
Het
meest
boeiende in
die periode
was voor mij
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de oproep van God om Hem voortdurend
te loven en om zijn
verstrooide kinderen terug te brengen.
Eerst begreep ik die woorden niet, maar
ik overwoog ze in mijn hart en opende
zo stilaan mijn hart voor de werking van
Gods Geest. Drie jaar heb ik nodig gehad
om te beseffen dat God me riep om zijn
getuige te zijn bij jongeren met innerlijke
kwetsuren. Gedurende mijn eerste Eucharistie voor de kinderen die tijdens
de zwangerschap overleden zijn, heb
ik een diepe verzoening met de Heer
beleefd. Ik heb mijn dochter een naam
kunnen geven: Jade, en ik heb haar aan
Hem kunnen toevertrouwen.
Op 13 mei 2013 heb ik een ontroerende
verrijzeniseucharistie meegemaakt, die
me een nieuw toekomstbeeld, geloof en
de wil om te overwinnen heeft gegeven.
Daarna heb ik terug contact gezocht
met mijn partner en heb hem verteld
welke vreselijke tijd ik doorstaan heb na
onze scheiding. Hij heeft daar negatief
op gereageerd en dat heeft geleid tot
de definitieve breuk. Tegelijk was mijn
oprechtheid tegenover God echter een
teken van mijn “heropstanding”.
Voor het ogenblik beleef ik mijn leven
als single op een serene manier. Het is
zelfs een rijkdom want ik beleef er een
reële intimiteit met God door. Ik hoor
en luister naar zijn stem om mijn aardse
roeping beter te kunnen onderscheiden en mijn talenten maximaal te kunnen ontplooien. Sindsdien stel ik mijn
talenten ten dienste van God voor de
animatie van jonge christenen, voor
aanbidding en lofprijzing. De Heer
gebruikt mijn dynamisch karakter en
mijn stem om mensen zonder hoop
aan te moedigen en voor hen te bidden. Nu ik de zin heb begrepen van de
naastenliefde, voer ik mijn werk van

PESCHE

sociaal juriste uit volgens de Bijbelse
waarden. Ik begin mijn dag met God
te loven voor de competenties die Hij
me gegeven heeft, ik bid voor de mensen die ik ga ontmoeten en ik aanroep
de H. Geest opdat Hij mij leiding zou
geven. Door mensen te verdedigen
doe ik de wil van mijn Vader, zoals
Jezus het zou doen, zodat “ Hij moge
leven in mij (Gal. 2,20)” Daarom heb
ik gebeden om de vruchten van de
Geest te mogen ontvangen: geduld,
zachtheid, wijsheid, nederigheid en
luisterbereidheid.
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OPENDEURDAG in PESCHE
Zondag 29 juli 2018
van 11 tot 17 u.

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD

Als besluit: mijn abortus was tegelijk een
pijnlijke én een heilzame ervaring. Ik besef dat ik “deel uit maak van een uitverkoren volk, een koninklijk priesterschap,
een heilige natie die geroepen is om de
daden te verkondigen van Hem die me
uit de duisternis naar het licht heeft geroepen.” (I Petr 2,9).
Door aan mijn dochter de naam Jade
te geven, wil ik dat haar leven waarde
blijft hebben in mijn ogen, zoals het
dat heeft in de ogen van God. En wat
nooit zal veranderen in mijn hart: de
plaats die ze heeft als eerste in de rij
van mijn toekomstige kinderen. Ik ben
een begenadigde vrouw dat ik haar heb
mogen dragen ook al was het maar gedurende 8 weken en ik vertrouw haar
dagelijks toe aan de voorspraak van de
H. Familie.
Een grote dank je wel aan Levensadem
voor zijn bestaan en voor de anonieme
bidders voor hun intercessie. Vergeet
nooit dat jullie allemaal waardevol
zijn in Gods ogen en dat Hij van jullie
houdt. Onvoorwaardelijk.
Violette

 Bezoek aan de vakantieverbljjven

en de speeltuin.

🍽 BBQ (je brengt je eigen vlees mee;
al het overige wordt door ons voorzien).
🌿 Ludieke activiteiten voor groot en
klein.

Iedereen is welkom,
rue Hamia 3, 5660 Pesche
maar schrijf aub in vóór 25 juli
tel. 03 449 48 26
mail: info@levensadem.be

🚘Vervoersprobleem? Bel ons en wij zoeken een oplossing met carpooling 🚘
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NIEUWS UIT AFRIKA
In december vorig jaar zijn
Jacques en ik voor de 4e keer in
2017 naar Afrika gereisd.
Eerst hebben we enkele dagen
doorgebracht
in
Kibungo,
Rwanda om er Etienne en
Christine, de verantwoordelijken van Levensadem daar ter
plaatse, te ontmoeten en om
hen te ondersteunen. Ze hadden al verscheidene zwangere
vrouwen begeleid en hadden
een groep warm gemaakt voor
de concrete hulp. Die omvatte
ook financiële hulp, zij het dat
het geld zijn juiste plaats in het
gamma van de hulpverlening
behield, nl. als middel en niet
als prioriteit. Etienne en Christine waren ook bezig een plan
uit te werken om het bestaan
van Levensadem beter bekend
te maken in de uithoeken van
de grote parochie van de kathedraal van Kibungo.
Eerwaarde Heer Janvier, vicarisgeneraal van Monseigneur Kambanda is in september in België
geweest om kennis te maken met
de concrete werking van
Levensadem in ons land. Hij is
bijzonder begaan met de ontwikkeling van de organisatie in Kibungo en ondersteunt Etienne en
Christine zo goed als hij kan. Voor

ons is hij meer dan een bondgenoot een echte vriend geworden.
Daarna reisden we door naar
Goma waar Alphonse ons
enthousiast opwachtte. Alphonse
coördineert er de werking van
Levensadem en combineert die
taak met zijn beroepsbezigheid
bij de Gezinspastoraal van het
bisdom. Ter gelegenheid van ons
bezoek waren verschillende vergaderingen gepland:
•een ontmoeting met de
verantwoordelijken van de verschillende antennes, waarvan
het aantal flink is toegenomen;
•een vorming voor de steungezinnen en voor de toekomstige
begeleiders van een Emmaüsweg. Deze tak van Levensadem
betekent voor Afrika een werkelijke revolutie in de mentaliteit,
ook al is er grote nood aan een
dergelijk programma…
We hebben ook verschillende
parochies bezocht en in de St.
Maartenparochie van het militair kamp deelgenomen aan een
Eucharistieviering met de families die een kindje verloren
tijdens de zwangerschap. Zelfs
om 6 uur ’s morgens komt er zoveel volk op deze vieringen af dat

er niet genoeg plaats is in de kerk.
Deze vieringen bevorderen de
bewustwording zowel collectief als
individueel van een pijnlijke realiteit binnen de gezinnen, een realiteit die toch meer in het bijzonder
aangevoeld wordt door de vrouwen
die dit leed moeten doorstaan zonder er veel over te kunnen spreken.
We hebben ook het gebied
doorkruist en zijn een bezoek
gaan brengen aan Ludivine,
een piepjonge moeder die haar
zwangerschap ver van haar familie had moeten uitdragen, opgevangen werd door een gezin van

Levensadem en uiteindelijk met
haar kind is mogen terugkeren
naar haar familie. (zie haar
verhaal in vorige tijdschriften).
Het was een warme en mooie
ontmoeting met haar vader. De
man heeft een hele innerlijke
weg van aanvaarding afgelegd.
Zijn nieuwe situatie als (te jonge)
grootvader in zeer arme
levensomstandigheden
was
in het begin helemaal niet
vanzelfsprekend.. Zelfs het
hoogstnoodzakelijke is niet elke
dag verzekerd.
Ludivine is zich daarvan bewust
en hoopt haar verantwoordelijkheid te kunnen opnemen voor
haar kind en voor haar eigen levensonderhoud. Hiertoe zou ze
een jaar snit en naad willen studeren in het beroepsonderwijs.
Levensadem is van plan haar
daarbij te helpen, maar of dat zal
lukken is allerminst zeker, want
we hebben daar ter plaatse geen
financiële middelen.
Ik moet zeggen dat de levensomstandigheden in Goma moeilijker
en moeilijker worden. Niet zelden
ontmoeten we er hele families
die alleen maar kunnen bezigzijn
met de vraag of ze dag na dag voldoende voedsel zullen hebben.
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AFRIKA

Naar aanleiding van onze ontmoetingen met steungezinnen
hebben we besloten om op onze
volgende reis vrijwilligers te vormen om vrouwen bij te staan bij
de bevalling. Het gaat er daar
heel anders aan toe dan bij ons.
Zo is het bvb ondenkbaar dat
een man zijn vrouw vergezelt in
de verloskamer.
Zwangerschappen worden amper medisch opgevolgd en de
vrouwen worden er niet op voorbereid. Geen epidurale, geen
kine; heel wat vrouwen hebben
mentaal geen besef van wat ze
bezig zijn door te maken. Voor
velen onder hen is de bevalling
een gewelddadige daad omgeven
met agressie. Paniek kan gemakkelijk reële gezondheidsproblemen veroorzaken voor moeder
of kind.
Verder hebben we nogmaals een
bezoek aan de gevangenis gebracht. We hadden medicijnen
en hygiënische producten mee,
2 zaken waar een acute behoefte
aan is.
We willen hier iedereen bedanken die gevolg heeft gegeven
aan onze oproep in ons laatste
tijdschrift en op facebook en ons
kleine (hotel)zeepjes en flesjes
heeft bezorgd. Het is gemakkelijk
mee te nemen materiaal op onze
reizen en door de kleine verpakkingen is het ook eenvoudiger te
verdelen onder de gevangenen.
We willen zeker verdergaan met
deze vorm van materiële steun.

AFRIKA

We hebben in de gevangenis gepraat met de zwangere vrouwen
met de bedoeling hen in contact
te brengen met een steungezin
dat hen zou komen bezoeken en
zou vergezellen naar de bevalling.
We hebben ook enkele gevangenen kunnen bezoeken die onder
de leiding van de verantwoordelijke arts ambachtelijke juwelen
maken in gerecycleerd papier.
De bedoeling is meervoudig: een
strikt minimum aan financiële
middelen genereren; tot een
zeker vast dagritme komen; zin
aan het leven geven; een nieuwe
waardigheid vinden; beseffen
dat je ook iemand bent, iemand
met een verantwoordelijkheid;
deel uitmaken van een team,
op een manier ook deel van een
keten van solidariteit en productiviteit; gewaardeerd worden om
je werk.
Wat me hierin het meest heeft
getroffen: het besef dat midden
dit milieu waar lelijkheid en vuiligheid alomtegenwoordig zijn,
deze mensen voorwerpen creëerden waarvan het enige nut is de
schoonheid van mensen te laten
uitkomen. Die mensen creëerden
“iets moois”, veel van hun objecten zijn echte kunstwerkjes.
Tijdens ons verblijf hebben we
ook meegewerkt aan twee radiouitzendingen. Radio is het uitgelezen medium om heel wat mensen te bereiken. De uitzendingen
met interactie met de luisteraars

geven ons direct interessante
feedback en we hebben zo zelfs
onmiddellijke hulp kunnen bieden aan enkele luisteraars.
We zouden moeten kunnen
terugkeren naar Goma en Kibungo. Onze 4 reizen in 2017
hebben echter onze “Afrikaanse”
rekening van Levensadem leeggehaald.
Daarom vragen we uw financiële
hulp om het project dat we daar
begonnen zijn te kunnen verderzetten. Elke reis kost voor

ons beiden ongeveer 2500 €. Ter
plaatse worden we dan nog op
een of andere manier “onderhouden” door de katholieke kerk, en
dat ondanks hun eigen armoede.
Dank voor elke hulp.
Jacques en Micheline
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FINANCIËN

FINANCIËN

U bent Levensadem!

WIE UITBREIDING ZEGT, ZEGT…
Elk jaar wordt Levensadem een beetje
groter: u hebt het kunnen lezen in het
eerste artikel. Steeds meer gezinnen
vragen ondersteuning en meer en meer
zijn het gezinnen die het materieel heel
moeilijk hebben.
Levensadem probeert de hoogste noden op te vangen met de kleding, het
babygerief, speelgoed en de financiële
middelen die u doneert. De dankbaarheid van onze gezinnen is groot,
telkens ze gerief van ons, van u dus,
krijgen, telkens we een factuur kunnen
regelen die bij niet-betaling de komst
van de baby in gevaar kon brengen.
Elke maand zijn er meer dan 10
moeders die bevallen. Velen onder
hen vragen ons een hele uitzet voor
de baby. Het is ook de gelegenheid om
broers en zussen eens in het nieuw te
steken en dikwijls ook om met een of
ander meubelstuk hun schamele inboedel (soms enkel een matras op de
vloer!) wat uit te breiden.
Het is telkens een hele uitdaging voor
ons wanneer we een nieuwe moeder
ontmoeten om met onbevangenheid
en geloof te durven zeggen: “ Maak je
geen zorgen, we gaan je kunnen helpen.
Je hoeft niets te kopen voor je baby;
dat is allemaal heel duur en je kunt het
maar korte tijd gebruiken. Houd je geld
liever voor na de geboorte: dan zul je
het meer dan nodig hebben om luiers
te kopen. Een maand vóór je bevalling
bezorgen we al het materiaal dat je nodig hebt en de eerste kleertjes.”
Onbevangenheid en geloof ja, want we
zijn permanent “op jacht” naar kleertjes (0- 3 maanden vooral), kinderwagens, verzorgingstafels en-kussens,
kinderbedjes en beddengoed, badjes, relaxjes, maxi-cosy’s, lakentjes en
dekentjes voor draagwieg, flesverwar-

mers, sterilisators, borstvoedingskussens,…
Daarnaast begrijpt u dat met een jaarbudget van 250 000 € we echt uw financiële steun nodig hebben voor
de directe hulp aan onze hulpvragers
en voor de werking van de vzw. 115
000 € gaan al enkel naar de 3 lonen.
Ten slotte is er ook nog ons vakantiecentrum in Pesche. Eind juli hebben we
daar nog onze opendeurdag (zie de uitnodiging in dit nummer) waarop u zelf
zult kunnen zien hoever het staat met
de uitbouw ervan. Deze kan maar verdergaan naarmate we financiële steun
binnen krijgen: langzaam maar zeker.
Een echte noodpost is nu
echter het waterdicht maken van 3 van
de gevels die heel poreus zijn en vocht
doorlaten. Kostenplaatje van deze werken: 8341,79 € voor een oppervlakte
van 450 m2 . Dit werk moet prioritair
gebeuren vooraleer we verder kunnen
met het afwerken van het 4e appartement op de 1e verdieping.
De laatste tijd kwamen verschillende
NGO’s en VZW’s negatief in het nieuws
omwille van affaires en schandalige
financiële praktijken. U mag er zeker
van zijn dat bij Levensadem elke euro
met overleg wordt uitgegeven en enkel
met de bedoeling onze hulpvragers te
helpen. Onze boekhouding wordt strak
gevoerd en nauwkeurig gecontroleerd
door een bedrijfsrevisor met het oog
op publicatie op de site van Donorinfo.
Dank voor elke vorm van steun en
hulp die u ons biedt.
Jacques en Micheline Philippe

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:
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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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Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
info@levensadem.be
Antenne de Bruxelles et province
de Liège
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 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
03 449 48 26 (24 uur/24 uur)

