Jaarverslag 2016 Schreeuw om Leven/Er is Hulp
Ook in 2016 hebben we ons ingezet voor ons doel: een cultuur van leven in Nederland waarbij er
een einde komt aan abortus en euthanasie. Dit alles tot eer van God. We dragen hieraan bij door
als Schreeuw om Leven maatschappelijk actief te zijn op gebied van voorlichting en publieke acties.
Onze hulpverleningstak Er is Hulp helpt vrouwen én mannen op het gebied van ongewenste
zwangerschap en abortus.
Naast onze doelstelling, hebben ook maatschappelijke ontwikkelingen invloed op ons werk.
Hieronder degene die voor ons het meest relevant waren vorig jaar. Daarna volgt een overzicht van
onze werkzaamheden in 2016. Wilt u op de hoogte blijven van ons werk, meldt u dan aan voor het
gratis magazine Leef via dit aanvraagformulier.
We mogen terugkijken op een intensief jaar met groeiende werkzaamheden, hulpvragen en
contacten. We zijn dankbaar voor alle zegeningen die de Heere ons heeft gegeven in 2016 en zien
uit naar wat we in de toekomst nog meer voor Hem mogen doen.
Kees van Helden
Directeur

Alex van Vuuren
Directeur algemene zaken

Ontwikkelingen in de samenleving
Abortus
Het aantal abortussen ten opzichte van levend geboren kinderen blijft licht stijgen1. In het voorjaar
bracht een TNS-NIPO onderzoek2 aan het licht dat de steun voor abortus onder de Nederlandse
bevolking niet onverdeeld is. Tijdens de Week van het leven3 in november brachten radiospotjes de
pro-life boodschap onder de aandacht van het Nederlandse publiek. De SGP diende in het najaar
een initiatiefnota4 in die het thema abortus op de agenda zette van de landelijke politiek.
Abortuspil
Minister Schippers wil de abortuspil verkrijgbaar stellen bij de huisarts5. Knelpunten hierbij zijn de
vijf dagen wachttijd die geldt bij een overweging tot abortus. Dit zou de werking van de abortuspil
kunnen hinderen doordat deze pil maar relatief kort mag worden gebruikt. En huisartsen mogen
geen medicijnen verstrekken waarvan ze weten dat het schadelijk is voor het kind, wanneer de
vrouw in verwachting is. De wet moet worden aangepast om dat mogelijk te maken. Deze
ontwikkelingen worden door ons op de voet gevolgd
NIP-test
De Niet Invasieve Prenatale (NIP) test wordt gebruikt om mogelijk down-, edwards- of

1 https://www.igz.nl/zoeken/download.aspx?
download=Jaarrapportage+2015+van+de+Wet+afbreking+zwangerschap.pdf
2 https://www.sgp.nl/actueel/rapport-tns-nipo-inzake-houding-tov-abortus-in-nederland/4867
3 www.weekvanhetleven.nl
4 https://www.sgp.nl/actueel/initiatiefnota-verbeter-de-hulpverlening-aan-ongewenst-zwangerevrouwen/5503
5 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/27/schippers-wil-huisartsen-toestaan-abortuspil-voor-teschrijven-a1406255
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patausyndroom te ontdekken bij het ongeboren kind. Op medisch-ethisch gebied is de snelle
invoering van de NIP-test zorgwekkend. De test blijkt ook nog steeds niet helemaal betrouwbaar te
zijn.6 Er worden steeds minder kinderen met het syndroom van Down geboren. Ook ouders die er
niet aan denken om hun kind te laten weghalen, ervaren druk om mee te doen en te kiezen voor
een abortus, in het geval een mogelijke handicap wordt ontdekt,.78
Seksualiteit
De vrije seksualiteit van wisselende seksuele contacten, met wie en wanneer je maar wil, grijpt om
zich heen en wordt gepromoot onder andere via lespakketten op scholen en programma’s op
televisie zoals Dr. Corrie. Een alternatieve christelijke methode voor seksuele vorming heet
Wonderlijk gemaakt9 en een andere is Wondering the world.10
Euthanasie
De euthanasiepraktijk in Nederland neemt toe.11 Een documentaire op televisie over de
‘Levenseindekliniek’ leidt tot verontwaardigde reacties, maar leidt niet tot vervolging. Met name door
deze organisatie komen steeds meer groepen patiënten in aanmerking voor euthanasie.

Jaaroverzicht 2016

1. PR en fondswerving
1.1 Leef magazine
Leef magazine is nu een volwaardig informatieblad van 24 pagina’s dat zes à zeven keer per jaar
uitkomt. De gemiddelde oplage is 25.000. Ongeveer 20.000 mensen ontvangen Leef magazine
digitaal via e-mail. In de zomer stuurden we een nieuwsbrief naar een kleiner bestand. Veel actuele
onderwerpen rondom de bescherming van het menselijk leven kwamen in Leef magazine aan bod.
Leef magazine vervult een dubbele functie. Aan de ene kant informeert het de achterban over

6 Leef december 2016 pag 8 9
7 Leef december 2016 pag 14 15
8 Leef april 2016 pag 14 15
9 www.wonderlijkgemaakt.nl/wonderlijk-gemaakt
10 www.wonderingtheworld.eu
11 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/16/de-euthanasiegeest-is-uit-de-fles-11123806-a1563406?
utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nboverig&utm_content=&utm_term=2017
0620
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actualiteiten en activiteiten enaan de andere kant is het een middel voor fondswerving.
1.2 Fondswerving
De meeste financiën komen binnen via Leef magazine. Speciale acties zijn een extra stimulans om
te geven. Dat merken we bijvoorbeeld bij het Sponsorplan voor de hulpverlening dat we in oktober
hebben gelanceerd. De afgelopen jaren zien we een toename van collectes bij kerken waarbij de
opbrengst is bestemd voor onze werkzaamheden. Hier zijn we heel dankbaar voor. Een overzicht
van de financiën vindt u in ons financiële jaarverslag op de website.

2. Activiteiten in Nederland
2.1 Beurzen
In het voorjaar waren we gelijktijdig aanwezig op de Huishoudbeurs en de Wegwijsbeurs. Voor het
eerst stonden we in de maand mei met een stand op de Libelle Zomerweek. Onze deelname aan de
Libelle Zomerweek was voor ons een succes en we kregen positieve reacties van de organisatie.
Een belangrijk evenement is Opwekking met Pinksteren. Bij de stand vinden jaarlijks vele
gesprekken plaats met jongeren en ouderen over concrete (hulp)vragen omtrent ongewenste
zwangerschappen. Aan het begin en einde van het jaar zijn er ook altijd de Familiedagen in
Hardenberg en in Gorinchem. In Hardenberg waren we afgelopen jaar niet omdat die dagen
samenvielen met de Huishoudbeurs, waar we gemiddeld al 60 vrijwilligers nodig hadden. In
Gorinchem waren we wel aanwezig. Verder waren we aanwezig op diverse jongerendagen en
andere evenementen in Nederland. Denk aan braderieën, fancy fairs, rommelmarkten, bazars,
lessen marathons op scholen etc..
2.2 Presentaties
Het aantal spreekbeurten nam toe in 2016, met name op christelijke scholen. We verzorgden zelf
spreekbeurten en hebben daarnaast vrijwilligers toegerust om een deel van de spreekbeurten te
kunnen verzorgen. Afgelopen jaar zijn er 76 gastlessen/lezingen geweest op scholen en
studiedagen, bij kerken en verenigingen, mannenontbijten en themadagen. De thema’s van de
lessen en lezingen hebben te maken met het werk van Schreeuw om Leven, Er is Hulp, relaties &
seksualiteit en jongerencultuur. Alle aanwezigen krijgen steeds een informatiepakket mee over ons
werk en de hulpverlening. Na een lezing of les komen er vaak reacties naar boven, bijvoorbeeld van
vrouwen die hun soms lang verzwegen verhaal kwijt willen.
2.3 Waken
Afgelopen jaar werd er maandelijks gewaakt bij de abortuscentra in Nederland. Er zijn dit jaar
afspraken gemaakt met andere organisaties die op hun eigen manier waken zoals de groep rondom
Joop van Ooijen en Stirezo. Bemoedigend is onder andere de ontwikkeling in Rotterdam, waar
studenten van de Bijbelschool van FIRE twee keer per maand in samenwerking met ons voor het
abortuscentrum biddend waken. We zijn dankbaar voor de vele malen dat we vrouwen hebben
kunnen bereiken met andere oplossingen dan een abortus met als resultaat abortusafspraken die
zijn afgezegd.
2.4 Promotie auto
Begin 2016 konden we een bestelauto aanschaffen van het geld dat een sponsoroproep in Leef
magazine opleverde. Van deze duidelijk herkenbare Er is Hulp-auto wordt dankbaar gebruik
gemaakt tijdens beurzen, spreekbeurten en voor transport van goederen voor zwangere vrouwen.
De auto staat regelmatig ter ondersteuning van de wakers voor de deur van een abortuscentrum.
Naast deze auto rijden er momenteel nog drie auto’s rond in Nederland met vergelijkbare reclame
voor de Hulpafdeling van Schreeuw om leven erop. Dit zijn particuliere initiatieven.
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2.5 Nieuwjaarsreceptie
In januari hielden we een visiebijeenkomst als nieuwjaarsreceptie. Het doel was om samen met
andere organisaties visie te ontwikkelen voor pro-life activiteiten. Er waren onder andere leiders van
organisaties binnen het Platform Zorg voor Leven, vertegenwoordigers van ChristenUnie, SGP en
het Logos Instituut. Op deze bijeenkomst werd bekend gemaakt dat Kees van Helden en Alex van
Vuuren de nieuwe directeuren zijn van de stichting.
2.6 Themadag Schepping en Leven
We onderhouden een goede relatie met het Logos Instituut, dat actief is op het gebied van creatie
en apologetiek. In september organiseerden we samen een dag op Urk met als thema ‘Schepping
en Leven, onlosmakelijk verbonden’.
2.7 Week van het leven
De Week van het leven in november was een stap vooruit in de samenwerking van de organisaties
binnen het Platform Zorg voor Leven. Hoogtepunt voor Schreeuw om Leven was de uitreiking van
de prijs voor de videocompetitie die was uitgeschreven in het kader van de Week van het Leven.
Wie maakt de beste pro-life videoboodschap van 3 minuten op 10 november in Gouda. De winnares
is samen met haar man in januari 2017 mee geweest naar de Mars voor het Leven in Washington
DC.
2.8 Mars voor het Leven
In op 10 december december vond de 24ste Mars voor het Leven plaats in Den Haag. Dit jaar
hadden plaatselijke werkgroepen zorg gedragen voor zo’n twintig bussen voor de mars. In 2015
waren dat er nog maar vijf. De politie schatte dat het aantal mensen op het Spuiplein het dubbele
was ten opzichte van 2015. Dat betekent dat er zo’n vijfduizend mensen waren. We hadden een vol
programma met onder andere een getuigenis van een man over zijn abortus en het onderwerp
euthanasie.

Internationale activiteiten
3.1 Verenigde Staten
In januari waren we als Schreeuw om Leven aanwezig bij de Mars voor het Leven in Washington
DC. Er werden op uitnodiging ook bezoeken gebracht aan LIFE International in Michigan en de
C.C.B.R. in Canada. Bij de Mars voor het Leven in Washington DC ontmoeten we vele andere
wereldwijde pro-life organisaties op de congressen en andere bijeenkomsten die aan de Mars
vooraf gaan. Ervaringen worden uitgewisseld en door specialisten worden we toegerust met nieuwe
actuele informatie. LIFE International is de hulporganisatie die in het jaar 2000 onze afdeling Er is
Hulp, mede heeft opgezet en ons heeft begeleid. Met directiewisseling binnen Schreeuw om leven
was het goed met elkaar kennis te maken. Met C.C.B.R. onderhouden we goede contacten. Zij
hebben een gehele eigen werkwijze waar we ons over hebben laten informeren.
3.2 Europa
Michael van der Mast, die internationaal veel voor ons deed, overleed in maart op 63-jarige leeftijd.
Alex van Vuuren heeft zijn plaats als lid van het uitvoerend comité van de Europese Federatie One
of Us voor de rest van diens termijn ingenomen. Op 12 maart organiseerde One of Us een groot
Europees pro-life Forum in Parijs. Er waren duizende mensen aanwezigen en het niveau van de
sprekers was hoog. Vanaf eind 2016 is er contact met de Hongaarse regering voor een forum in
Boedapest in het voorjaar van 2017.
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3.3 Denemarken
In mei bezochten we de grote vrouwenconferentie Women Deliver in Kopenhagen. Doel was om
inzicht te krijgen in de wereldwijde pro-choice beweging die zich hier presenteerde. Daarnaast
konden we als pers diverse keren kritische vragen stellen. In april hadden we onze deelname aan
deze conferentie voorbereid met een bezoek aan de Deense organisatie Retten til Liv.
3.4 Wereldwijd
Na de zomer heeft Alex van Vuuren de plaats van drs. L.P. Dorenbos in het bestuur van de
International Right to Life Federation (IRTLF) ingenomen. De IRTLF is een platform voor contact
tussen nationale en regionale pro-life leiders uit de hele wereld. Dit jaar is dit bestuur actiever
geworden met regelmatige vergaderingen via telefoon of Skype. Er zijn in 2016 nieuwe
bestuursleden aangetrokken uit Afrika en Zuid-Amerika.

Interne activiteiten
4.1 Functioneringsgesprekken
De directie van Schreeuw om Leven heeft begin 2016 met alle vaste medewerkers een
functioneringsgesprek gevoerd. Deze gesprekken zijn er niet ter beoordeling van de medewerker,
maar om open te bespreken of taken en bevoegdheden nog overeenstemmen met de feitelijke
werkzaamheden en of er wensen zijn om iets te wijzigen.
4.2 Teamoverleg
Afgelopen jaar hielden we regelmatig een teamoverleg op een dag dat de meeste medewerkers en
vaste vrijwilligers aanwezig waren (veel van hen werken in deeltijd). Dit overleg is bedoeld om de
eenheid van het team te versterken. We bespreken dan ontwikkelingen binnen ons werk en bidden
daar vervolgens voor. In november en december besteedden we een ochtend aan specifieke
voorbede voor onderwerpen waar we in ons werk mee te maken hebben.
4.3 Toerusting
In 2016 hebben we verspreid over het jaar voor drie groepen vrijwilligers toerustingsdagen
georganiseerd: de wakers, hulpverleners en beursmedewerkers. Het doel van deze dagen is om
instructies te geven, de kwaliteit van onze activiteiten te vergroten en om eenheid te brengen in
onze boodschap. Telkens was er veel animo om deel te nemen en was men op de dag intensief en
enthousiast betrokken bij het programma.
4.4 Sponsorplan
In de zomer van 2016 is het sponsorplan ontwikkeld. Naar aanleiding van reacties op social media
en concrete hulpvragen, bleek dat de achterban enorm gemotiveerd is om concreet hulp te bieden
als dat gevraagd wordt (denk aan babyuitzet, zoeken naar woonruimte en dergelijke). Uit TNS Nipo
onderzoek en publicaties van abortusartsen zelf, blijkt dat ongeveer de helft van de vrouwen
vanwege financiële redenen kiest voor een abortus. Het sponsorplan kan niet alleen voorzien in een
tweedehands babyuitzet, maar ook in persoonlijk bijstand via een buddy die vrouwen helpt met de
aankoop van luiers, kleding, wasmiddel, voeding, et cetera. Afgelopen jaar is het sponsorplan heel
doeltreffend gebleken.
4.5 Office manager
In november hebben we een nieuwe medewerker aangenomen voor de taken van office manager.
In de toekomst hopen we hem officieel de titel van Office Manager te kunnen geven. Voor nu is voor
hem het secretariaat en de organisatie van beurzen Hij is jong en heeft alle mogelijkheden om zich
te ontwikkelen binnen onze organisatie en de pro-life wereld. Hiermee is het aantal vaste
medewerkers uitgebreid naar 4,4 FTE, naast bijna 200 vrijwilligers
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Er is Hulp
5.1 Hulpvragen
In 2016 was het aantal hulpvragen bijna 400, een verdubbeling ten opzichte van 2015. Sommige
vrouwen of meisjes die kiezen om voor hun kindje te gaan, kunnen daardoor niet meer thuis blijven
wonen. Voor deze doelgroep werken we samen met Choice 4 Life. Een christelijke organisatie die al
jaren ervaring heeft met de opvang van zwangere meisjes in christelijke pleeggezinnen. Hier mogen
ze tot twee jaar na de bevalling blijven wonen. Ze worden begeleid in studie, financiën, de
opvoeding van het kind, huisvesting en het weer op eigen benen gaan staan.
5.2 Medewerkster
Voorjaar 2016 hebben we een nieuwe medewerkster voor de hulpafdeling aangenomen voor 24 uur
per week. De drie vaste hulpverleners in deeltijd op kantoor werken binnen de hulpverlening samen
met zeven vrijwilligers verspreid over het hele land.
5.3 Toerusting buddy’s
Afgelopen jaar hadden we voor het eerst een toename van het aantal buddy’s. Buddy’s zijn
vrijwilligers in het land die een vrouw gedurende een langere periode begeleiden, tijdens de
zwangerschap en na de geboorte. In juni organiseerde Er is Hulp een toerustingsdag voor buddy’s
en counselors. Buddy’s begeleiden ongewenste vrouwen en councelors lopen mee in het
verwerkingstraject met vrouwen die een abortus hebben gehad. Bijzonder waren de spreekbeurten
die twee Roemeense counselors van de organisatie Clinica Provita die dag hielden.
5.4 Mannen en abortus
In november en december vorig jaar gaven we speciale aandacht aan het onderwerp ‘Mannen en
abortus’. Een belangrijke doelgroep. Speciaal voor hen organiseerden we een avond met Brad
Mattes (directeur van de Amerikaanse organisatie Life Issues. Gespecialiseerd in begeleiding van
mannen die te maken hebben gehad met een abortus. Verder publiceerden we artikelen in ons
magazine en was er tijdens de Mars voor het Leven een man die zijn getuigenis gaf. Momenteel zijn
er twee mannen beschikbaar voor de mannelijke hulpvragen omtrent abortus.
5.5 Training
Onze drie vaste hulpverleners doen sinds het najaar van 2016 een cursus bij het Centrum voor
Pastorale Counseling. Dat doen ze samen met hun partners, zodat die ook inzicht krijgen in het
werk dat hun vrouwen doen.
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